
வரீயுக நாயகன் வவள்பாரி - 101 

 

நாகக்கரட்டி லிருந்து முன்னி ரவுக்குள் யானன கள் முழுனையாக 
அப்புறப்படுத்தப்பட்டு விட்டன. இரலிமைட்டின் பக்கம் யானனகள் 
ஏறமவ யில்னல. ஏனனனில், அந்தப் பக்கம் இருந்துதான் 
காட்னடருனைகள் இறங்கி வந்தன. விரட்டப்பட்ட யானனகள், 

காரைனலயின் வலதுபுறமும் இடது புறமுைாகச் சிதறி ஓடின. 
பள்ளத்தாக்கின் இறுதிப் பகுதியில் நின்றிருந்த யானனகளில் ஒரு 
பகுதி ைட்டும் ைீண்டும் மவந்தர் பனடயின் பாசனறக்குத் 



திரும்பியுள்ளது. ஆனால், தளபதி உச்சங்காரி என்ன ஆனான் எனத் 
னதரியவில்னல.  

நாகக்கரட்னடங்கும் பறம்புவரீர்களின் உணர்ச்சிப் மபனராலி 
இனடவிடாது மகட்டது. மபார் முடிவுற்றவுடன் அங்கு இருக்கும் 
குடிலில் வந்து ஆயுதங்கனள னவத்துவிட்டு உணவு அருந்திய பிறகு 
இரலிமைட்டில் இருக்கும் பாட்டாப்பினறக்குப் மபாவார் மதக்கன். 
ஆனால், இன்று குடிலுக்கு வந்தவர் ஆயுதங்கனள னவத்துவிட்டு 
சற்மற தனல சாய்த்துப் படுத்தார். வரீன் ஒருவன் கலயத்தில் 
னகாண்டுவந்த கஞ்சினயயும் குடிக்கவில்னல. ``சிறிது 
னபாழுதாகட்டும். இங்கு னவத்துவிட்டுப் மபா” என்று 
னசால்லிவிட்டார். 
 

இருள் கவியத் னதாடங்கி னநடுமநரம் ஆன பிறகு, மதக்கனனத் மதடி 
முடியன் வந்தான். பறம்பு ஆசானுக்னகன்று அனைக்கப்பட்டிருந்த 
தனிக் கூடாரத்தில் அவர் படுத்திருந்தார். முடியன் வந்த பிறகுதான் 
எழுந்து அைர்ந்தார். முடியனின் பார்னவ கலயத்னத மநாக்கிப் 
மபானமபாதுதான் கஞ்சினய எடுத்துக் குடிக்கத் னதாடங்கினார். 
 

மதக்கனின் உடல்நினல என்ன பாடுபடுகிறது என்பனத முடியனால் 
உணர முடிந்தது. ஆனாலும் அவர் மபார்க்களத்தில் நிற்பது எவ்வளவு 
முக்கியம் என்பனத இன்னறய நாள் உணர்த்தியது. மதக்கன் னசான்ன 
வழிமுனறப்படி உத்தினய வகுத்திராவிட்டால், பறம்புக்கு 
ஏற்பட்டிருக்கும் இழப்பு அளவிடற்கரியதாக இருந்திருக்கும். ஆனால், 

அது நிகழாைல் தடுக்கப்பட்டது. அப்படியிருந்தும் பறம்புவரீர்கள் 
அதிக இழப்னபக் கண்ட நாள் இதுதான். நண்பகல் னபாழுதில் 
மவந்தர்பனட ைிகுந்த ஆமவசத்மதாடு தாக்கி முன்மனறியமபாது 
பறம்புப்பனட தற்காப்புப் மபானர நடத்தமவண்டிய நினல இருந்தது. 
அந்நினலயில் பறம்புப்பனடக்கு இதுவனர இல்லாத அளவுக்கு 
பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அது பற்றி ஆசானிடம் மபச இரலிமைட்டில் 

இருக்கும் பாட்டாப்பினற மநாக்கிச் னசன்றான் முடியன். ஆனால், 

மதக்கன் ஓய்னவடுப்பதற்காக இன்று தனது குடிலிமலமய இருக்கிறார் 
என்ற னசய்தினய அறிந்ததும் பாட்டாப்பினறக்குச் னசல்லாைல் 
பாதியிமலமய திரும்பி இங்கு வந்து மசர்ந்தான். 
 



 

``இதுவனர நடந்த நான்கு நாள் மபாரிலும் மவந்தர்பனடயின் 
எண்ணிக்னகனய சரிபாதிக்குமைல் குனறத்துள்மளாம். ஆனால், நைது 
பனடயின் எண்ணிக்னகயும் குனறந்துள்ளது. இமத நினலயில் இந்தப் 
மபானர நீட்டிக்க முடியாது. மவறு திட்டங்களுக்கு நாம் னசன்றாக 
மவண்டும்” என்றான். 
 

``எனது சிந்தனனயும் அனத மநாக்கித்தான் இருக்கிறது” என்றார் 
மதக்கன். 
 

அப்மபாது இரவாதன் உள்மள நுனழந்தான். இருவனரயும் மதடி 
பாட்டாப்பினறக்குப் மபானவன் அங்கு இல்னல என்பது அறிந்து 
இங்கு வந்துமசர்ந்தான். `முதலில், அவன் வந்துள்ள னசய்தினயக் 
மகட்டறிந்த பிறகு நாம் மபசிக்னகாள்ளலாம்’ என்று இருவரும் 
பார்னவயிமல முடிவுனசய்தனர். 
 

பறம்புப்பனட னபருனவற்றினய ஈட்டிய நாளில் அதற்குரிய முழு 
ைகிழ்மவாடு இருந்தது இரவாதனின் முகம். தான் வந்துள்ளதன் 
காரணத்னத அவன் னசான்னான், ``நான் இன்று மூஞ்சனல 
முழுனையாகப் பார்த்மதன்.” 

 

முடியனும் மதக்கனும் இரவாதனனக் கூர்ந்து பார்க்கத் னதாடங்கினர். 
மநற்னறய மபாரில் முடியனும் இரவாதனும் மூஞ்சனல னநருங்கினர். 
அப்மபாதுதான் முரசின் ஓனச மகட்டு, மபார் முடிவுற்றது. ஆனால், 

இன்னறக்கு மவந்தர்களின் பனட னைாத்தமும் கீழிறங்கி 
பறம்புப்பனடனயச் சூழ்ந்து முற்றுனகத் தாக்குதனல நடத்தியது. 
ைிகச்சிறிய பனடதான் மூஞ்சனலக் காத்து நின்றது. மதக்கனின் 
திட்டப்படி இரவாதனின் குதினரப்பனட,  முற்றுனகனய 
உனடத்துக்னகாண்டு னவளிமயறி மூஞ்சனல அனடந்தது. அங்கு 
எண்ணிக்னகயில் குனறந்த கவசவரீர்களும் அகப்பனட வரீர்களும் 

காத்து நின்றனர். சின்னஞ்சிறுபனட காத்து நின்றதால் மூஞ்சனல 
முழு வட்டைடித்துத் தாக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டான். ஆனால், 

இரவாதனின் குதினரப் பனடயும் சிறியதாக இருந்ததால் அவனால் 
உள்நுனழய முடியவில்னல. ஆனால், மூஞ்சலின் தன்னை 
முழுனையும் அவனால் கவனித்தறிய முடிந்தது.  



 

முடியனிடமும் மதக்கனிடமும் விளக்கினான், ``மநற்று மூஞ்சனலச் 
சுற்றிப் பல்லாயிரம் வரீர்கனளக்னகாண்ட னபரும்பனட இருந்தது. நாம் 
அதன் அருகில் னசன்றாலும் அதன் தன்னைனய முழுனையாகப் 
பார்க்க முடியவில்னல. ஆனால், இன்று அப்படியல்ல; ைிகக் குனறந்த 
வரீர்கமள இருந்தனர். அவர்கள் மூஞ்சனல அனைத்துள்ள 

விதத்னதயும் அனதப் பாதுகாக்கச் னசய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாட்னடயும் 
முழுனையாக என்னால் பார்க்க முடிந்தது” என்றான். 
 

ைருந்து மதய்க்கப்பட்டு, காய்ந்த வானழைட்னட ஒன்னற அருகில் 
இருந்த விளக்கின் சுடரில் மதக்கன் னவத்தான். னநருப்பு சட்னடனப் 
பற்றியது. மபாதுைான அளவுக்கு அனத எரியவிட்டு விலா 
எலும்மபாடு எரிைட்னடனய அமுக்கித் மதய்த்தார். கணமநரத்தில் 
கருகித் திரிந்தது. மதய்த்த விரல்களின் வழிமய புனக னவளிமயறிய 

படிமய இருக்க, சனதயின் மைல் மபாதுைான சூட்மடாடு ைருந்து அப்பி 
உள்ளிறங்கியது. மதக்கனின் இந்தச் னசயனலப் பார்த்தபடிமய 
இரவாதன் னதாடர்ந்தான். ``மூஞ்சனல உனடக்க நைக்குப் புதிய 
திட்டம் மவண்டும்.” 

 

``என்ன னசய்யலாம்?” 

 

சிறிதும் இனடனவளியின்றி இரவாதன் னசான்னான், ``அரிைான்கனள 
உள்ளிறக்க மவண்டும்.” 

 

அதிர்ந்தான் முடியன். 
 

சற்மற சிரித்தான் மதக்கன். ``இளவயது என்பதால், சட்னடனக் 
மகட்டுவிட்டாய். ஆனால், அதற்கு வாய்ப்மபதும் இல்னல. மவறு 



என்ன னசய்யலாம் என்று னசால்.” 

 

``இடர்ைிகுந்த மநரத்தில்தாமன அவர்கனளக் களம் இறக்கலாம் என்று 
னசால்கிமறன்” என்று இரவாதன் னதாடர்ந்தமபாது முடியன் 
னசான்னான், ``மதக்கனின் னசால்னலப் பணிந்து மகள்.” 

 

இப்மபாது மதக்கன், முடியனனப் பார்த்தான். மதக்கன் பயன்படுத்திய 
ஈட்டி, ஓரத்தில் சாய்த்து னவக்கப்பட்டிருந்தது. கண்கனள விலக்கித் 

தாழ்த்திக்னகாள்வதன் மூலம் எவ்வளவு உணர்வுகனளக் கடத்திவிட 
முடிகிறது? 

 

முடியனின் னசால்னல ஏற்றுக்னகாண்ட இரவாதன் அடுத்து 
மகட்டான், ``சரி, தினரயர்கனளயாவது உள்ளிறக்கலாைா?” 

 

``ஏன்... நம்ைால் முடியாது என்ற முடிவுக்மக வந்துவிட்டாயா?” எனக் 
மகட்டான் முடியன். 
 

``மூஞ்சனலத் தகர்த்னதறியவும் அழித் னதாழிக்கவும் நம்ைால் 
முடியும். ஆனால், உள்மள நுனழந்து நீலனன ைீட்டு 
னவளிவருவதற்கு, கூடுதல் ஆற்றலும் னதளிவான திட்டங்களும் 
பலவிதைான தாக்குதல் முனறகனள ஒருங்கினணத்தலும் 
மவண்டும்.” 

 

``ஏன்?” 

 

``ஏனனன்றால், மூஞ்சல் அனைக்கப்பட்டுள்ள விதம் அப்படி. 
ைணற்பரப்பில் பள்ளம் பறித்தால் ைறுகணமை சுற்றியுள்ள 
ைணனலல்லாம் சரிந்து மூடிக்னகாள்வனதப்மபால் அனத வடிவனைத் 
துள்ளனர். ஆயுதங்கள் ஒன்மறாடு ஒன்று னசருகப் பட்டு னவளிப்புறச் 

சுவர் அனைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்பகுதியில் கவசவரீர்களின் 
அணிவகுப்பு நிற்கிறது. அவர்களுக்குப் பின் ைீண்டும் ஆயுதங்களின் 
சுவர், பிறகு வரீர்கள் என்று மூன்று அடுக்கு இருக்கின்றன. இந்தச் 
சுவனர எந்த இடத்தில் தகர்த்தாலும் ைறுகணமை அருகில் 
பின்னப்பட்டு இறுகியிருக்கும் ஆயுதச்சுவர் விரிந்துனகாடுத்து, 

தகர்க்கப்பட்ட இடத்னத ைனறத்து நிரப்பிவிடும். அமதமபால 

வரீர்கனள வழீ்த்தினாலும் அருகில் மகாத்து நிற்கும் வரீர்கள் அந்த 
இனடனவளினய உடமன நிரப்புவர்” என்று னசான்னவன் முடியனனப் 



பார்த்துக் மகட்டான், ``மநற்னறய மபார் நாம் மூஞ்சனல 
னநருங்கியவுடன் முடிவுற்றது. நான் அந்த இடம் நீண்டமநரம் 

நின்மறமன கவனித்தீர்களா?” 

 

``ஆைாம். இவ்வளவு அருகில் வந்தும் பயனில்லாைற்மபாய்விட்டமத 
என்ற தவிப்பில் நின்றிருந்தாய்.” 

 

``ஆைாம். எல்மலாரும் அப்படி நினனக்க மவண்டும் என்பதால்தான் 
நீண்ட மநரம் நின்றிருந்மதன். ஆனால், எனது மநாக்கம் மவனறான்றாக 
இருந்தது. மபாரிட்டுக் னகாண்டிருந்தமபாது மூஞ்சனலச் சுற்றிப் 
னபரும் எண்ணிக்னகயில் வரீர்கள் இருந்தனர். மதர்களும் 
குதினரகளும் இங்கும் அங்குைாக நின்றிருந்தன. ஆனால், மபார் 
முடிவுற்ற முரசின் ஓனச மகட்டதும் வரீர்கள் தங்களின் 
பாசனறக்குத் திரும்பத் னதாடங்கினர். அப்மபாது னசய்வதறியாத 
தன்னையில் சற்றுக் கூடுதல் மநரம் அங்கு நின்மறன். காரணம், 

மூஞ்சலுக்குள் எத்தனன கூடாரங்கள், எந்தத் தன்னையில் 
அனைக்கப்பட்டுள்ளன என்பனதத் னதளிவாகப் பார்க்க மவண்டும் 

என்பதால்தான் அப்படிச் னசய்மதன். மூஞ்சனலத் னதளிவாகவும் 
பார்த்மதன். பன்னிரண்டு கூடாரங்கள் இருந்தன” என்றான். 
 

னதரிந்த எண்ணிக்னகனயத்தான் அவன் னசால்கிறான் என்பதால், 

முடியனின் பார்னவயில் வியப்மபதுைில்னல. மதக்கமனா ைருந்து 
மதய்க்கப்பட்ட அடுத்த வானழைட்னடனய எடுத்து, சுடரில் காட்டிப் 
பற்றனவத்தான். அப்மபாது இரவாதன் னசான்னான், ``இன்னறக்குப் 
பார்த்தமபாது பதினனந்து கூடாரங்கள் இருந்தன.” 

 

சுடனர மநாக்கியிருந்த மதக்கனின் பார்னவ, இரவாதனன மநாக்கித் 
திரும்பியது. அவனது கண்ணுள் சுடரின் முனன சுழன்று 
னகாண்டிருந்தது. முடியமனா சற்மற வியப்மபாடு அவன் 
னசால்லவருவனதக் கவனித்தான். 
 

இரவாதன் னசான்னான், ``அனவ உண்னையான கூடாரங்கள் அல்ல. 
நூற்றுக்கணக்கான பனட வரீர்கள் உள்ைனறந்திருக்கும் 
னபாய்க்கூடாரங்கள். அந்த வனகக் கூடாரங்கள் சிறியதும் 
னபரியதுைாக நினறய இருக்கின்றன.”  



 

பாதி எரிந்த ைட்னடனய விலானவலும்பில் மதய்த்தபடி மதக்கன் 
மகட்டான், ``அரிைான்களும் தினரயர்களும் இல்லாைல் மூஞ்சனல 
உனடத்து நீலனன னவளிக்னகாண்டுவர, நீ னசால்லும் உத்தி என்ன?” 

 

இரவாதனின் கண்கள் அகல விரிந்தன. பறம்பு ஆசான், இந்தப் 
மபாரின் இலக்னக அனடவதற்கான உத்தினயப் பற்றி தன்னிடம் 
ஆமலாசனன மகட்கிறார் என்றதும் உடனலங்கும் உற்சாகம் பறீிட்டது. 
நீண்ட தன் இரு னககனளயும் விரித்தபடி னசால்லத் னதாடங்கினான். 
``மூஞ்சனல ஒரு குழு ஓர் இடத்தில் உனடத்து முன்மனற முடியாது. 
ஒமர மநரத்தில் மூன்று தினசகளிலும் உனடத்து உள்நுனழய 
மவண்டும். அப்மபாதுதான் அவர்களின் சங்கிலித்னதாடர் 
காப்புமுனறனயச் னசயலிழக்கச் னசய்ய முடியும். அமத மநரத்தில் 
னபாய்க்கூடாரங்கனள மநாக்கிக் குறினவத்துத் தாக்க மவண்டும்” 

என்று னசான்னவன் அம்பு ஒன்னற எடுத்துத் தனரயில் கீறி, 
மூஞ்சலின் வனரபடத்னத உருவாக்கினான். 
 

``மூன்று தினசகளிலிருந்தும் மூஞ்சனல ஒமர மநரத்தில் தாக்கி 
முன்மனறுமவாம். முடியன் இடதுபுறமும் உதிரன் வலதுபுறமும் 
மூஞ்சலின் தடுப்பரனண உனடக்கட்டும். நான் மநர்னகாண்டு தாக்கி 



உள்நுனழகிமறன். ைற்ற இருவரும் மூஞ்சனல உனடத்த 

இடத்திலிருந்து உள்நுனழயாைல் ஆயுதங்களாலும் வரீர்களாலும் 
காக்கப்பட்டுக் னகாண்டிருக்கும் வட்டவடிவ னவளிப்புறச் சுவனர 
முற்றிலும் அழிக்கும் மவனலனயச் னசய்யமவண்டும். நான் எனது 
குதினரப்பனடமயாடு உள்நுனழகிமறன். உள்மள நுனழந்ததும் எனது 
பனட மூன்றாகப் பிரியும். பிடறிைான் தனலனையிலான பிரிவு, 

னபாய்க்கூடாரங்களில் உள்ளவர்கனள ைட்டும் தாக்கும். கரிணி 
தனலனையிலான பிரிவு, உள்ளுக்குள் காத்து நிற்கும் அகப்பனட 
வரீர்கனள ைட்டும் தாக்கும். எனது தனலனையிலான பிரிவு, நீலனின் 
கூடாரத்னத மநாக்கி முன்மனறி அவனன ைீட்கும். இந்தத் 
தாக்குதலின்மபாது எதிரிகளின் முழுக் கவனமும் மூஞ்சனல 
மநாக்கிக் குவியாைலிருக்க மூஞ்சனல விட்டு ைிகத்தள்ளி, களத்தின் 
னையப்பகுதியில் வலினைைிகுந்த தாக்குதனலத் மதக்கனும் 
ஈங்னகயனும் நடத்தமவண்டும்” என்றான்.  
   

``ஓரளவுக்கு சரியான திட்டம்தான். இதில் இருக்கும் பினழ என்ன? 

இனத நனடமுனறப் படுத்துவதில் உள்ள  சிக்கல் என்ன?” என்று 
மகட்டான் மதக்கன். 
 

``பினழ ஏதும் இருப்பதாக நினனக்கவில்னல. சிக்கல் என்பது 
பிடறிைானும் கரிணியும் இந்தத் திட்டத்னத முழுனையாகப் 
புரிந்துனகாள்ள மவண்டும். கூடாரத்னதச் சுற்றிக் காத்து நிற்கும் 
கவசவரீர்கனளத் தாக்கவும் னபாய்க்கூடாரங்களில் குவிந்திருக்கும் 
வரீர்கனளத் தாக்கவும் இரு மவறு தாக்குதல் உத்திகனளப் பின்பற்ற 
மவண்டும். அதற்கான னதளிவான பயிற்சி மவண்டும்” என்றான் 
இரவாதன். 
 

முடியன் னசான்னான், ``உதிரன் விற்பனட மூஞ்சனல விட்டு 
ைிகத்தள்ளி நின்றால்தான் எதிரிகளின் னபரும்பனட மூஞ்சனல விட்டு 
விலகி நிற்கும். அவர்களின் கவனமும் இருகூறாகப் பிரிந்திருக்கும். 
எனமவ, உதிரனன னவளியில்தான் னவத்திருக்க மவண்டும்” என்றான். 
 

``சரி. அப்படினயன்றால் ஈங்னகயனின் தனலனையிலான பனடனய 
மூஞ்சலில் வலதுபுறத் தாக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தலாைா?” எனக் 
மகட்டான் இரவாதன். 
 



``மபாரில் யானர, எங்கு பயன்படுத்த மவண்டும் என்பதுதான் ைிக 
முக்கியம்” என்று னசால்லியபடி அடுத்த வானழைட்னடனய 
எடுத்தான் மதக்கன். 
 

முடியமனா மதக்கன் னசால்லப்மபாவனதக் மகட்காைல் தனரயில் 
வனரயப்பட்ட வனரபடத்னதமய பார்த்துக்னகாண்டிருந்தான். 
இரவாதமனா மதக்கன் ஏன் இப்படிச் னசால்கிறான் என்ற வியப்மபாடு 
அவனனப் பார்த்தான். மதக்கன் னசான்னான், ``இத்தனன நாள் 
மபாரிலும் ஈங்னகயன் னசால்லிக்னகாள்ளும்படியான எந்தத் 
தாக்குதனலயும் நடத்தி முன்மனறவில்னல. பனடக்குத் 
தனலனைமயற்று முன்மனறுவதற்குரிய பயிற்சியும் ஆற்றலும் 
அவனுக்கு இல்னல என நினனக்கிமறன்.” 

 

சற்மற வியப்மபாடு இரவாதன் மகட்டான், ``மசாழப்பனடனய 
வறீுனகாண்டு தாக்கி அழித்தவன் என்று அவனனயும் அவனுடன் 
உள்ள வரீர்கனளயும் பற்றி நீலனும் உதிரனும் னசான்னார்கமள!” 

 

``இருக்கலாம். அது தாக்குதல் மபார் என்பதால், அவர்கள் 
னபரும்வரீத்னத னவளிப்படுத்தி எதிரினய ஓடச்னசய்திருக்கலாம். 
ஆனால், பனடப்பிரிவினூடாக முன்மனறும் மபார் என்பது 
அவர்களுக்கு வசப்படவில்னல என நினனக்கிமறன்” என்றான் 

மதக்கன்.  

 

வனரபடத்திலிருந்து கண்கனள அகற்றாைமலமய முடியன் 
னசான்னான், ``மதக்கனும் ஈங்னகயனும் பின்களத்தில் நிற்கட்டும். 



உதிரன் தட்டியங்காட்டின் இடதுபுறைிருந்து எதிரினய மநாக்கி 
முன்மனறட்டும். நானளய மபாரில் மதர்ப்பனடத் தளபதி 
கூனழயனுக்குப் பதில் விண்டன் களைிறங்க இருக்கிறான். நீ 
னசான்ன திட்டப்படிமய அவனும் நானும் நீயும் மூஞ்சலுக்குள் 
நுனழமவாம்” என்றான். 
 

இரவாதனின் முகத்தில் சுடரின் ஒளி பரவி நின்றது. விண்டன், 

அவனது வயனதாத்த இளம்வரீன். பாரி தனிப் பயணம் 
மைற்னகாள்ளும் மபாது மதக்கனால் ைனற பாதுகாப்புக்காக 
அனுப்பப்படுபவர்களில் ஒருவன். அவனும் நானும் தந்னதமயாடு 

இனணந்து மபாரிட்டால் மூஞ்சனல உனடத்து நீலனன ைீட்கலாம். 
 

இந்தமுனற எடுத்த வானழைட்னடனயச் சுடரில் 
பற்றனவக்கவில்னல; கலயத்தில் இருந்த மூலினகச்சாற்றில் 
நனனத்து இதுவனர சுட்டுத்தீய்த்த பகுதியின் ைீது ஒட்டனவத்தான். 
``நானள நாம் தாக்குதல் மபானர நடத்த மவண்டாம். உதிரனின் 

விற்பனடயும் குதினரப்பனடயும் இன்னறய மபாரில் மபராற்றனல 
னவளிப்படுத்தி யிருக்கின்றன. அவர்களுக்கு சற்று இனளப்பாறுதல் 
மதனவ. அப்மபாதுதான் நானள ைறுநாள் மூஞ்சலின் ைீதான 
தாக்குதனல முழு வலினைமயாடு நடத்த முடியும்” என்றான். 
 

சரினயன ஏற்றுக்னகாண்ட இரவாதன், ``ஆைாம். பிடறிைான், கரிணி 
ஆகிய இருவர் தனலனையிலான பனடக்கும் தனித்த பயிற்சிகள் 
மதனவ. இன்று ைிகவும் கனளத்துப்மபாய் இருப்பார்கள். நானள இரவு 
அந்தப் பயிற்சினய முழுனையாக எடுத்துக்னகாண்டு நானள ைறுநாள் 
தாக்குதனலத் னதாடுக்கலாம்” என்றான் இரவாதன். 
 

ஈரைட்னடனய விலானவலும்பின் மைல் மபார்த்தியபடி ைீண்டும் 
கட்டிலில் சாய்ந்தான் மதக்கன். இரவாதன் னவளிமயறிய பிறகு 
முடியனும் மதக்கனும் மபசிக்னகாள்ளத் மதனவமயதுைில்னல. 
இரவாதனின் மபச்சினூமட மபசமவண்டிய எல்லாம் 

மபசப்பட்டுவிட்டன. 
 

னபாழுது விடிந்தது. தட்டியங்கானடங்கும் சிதறிக்கிடக்கும் 
பிணங்களின் ைீது கதிரவனின் ஒளி படர்ந்தது. இரனவல்லாம் 
முயன்றும் னகால்லப்பட்டுக் கிடக்கும் தன் வரீர்களின் உடல்கனள 



மவந்தர்பனடயால் முழுனையாக அகற்ற முடியவில்னல. மநற்று 
ைானலயிலிருந்து குதினரகளும் ைாடுகள் பூட்டிய வண்டிகளும் 
பிணங்கனள எடுத்துச் னசன்றபடிமய இருந்தன. ஆனாலும் 
முடிந்தபாடில்னல. முற்றுனகப்மபார் என்பதால், பறம்புப்பனடயினர் 
அணிவகுக்கும் பகுதிக்குப் பின்புறமும் எண்ணற்ற மவந்தர் 
பனடவரீர்கள் நின்று மபாரிட்டனர். ஏறக்குனறய அந்தப் 
பனடப்பிரிவினர் முழுக்க அழிக்கப் பட்டனர். எனமவ, பறம்புப்பக்கம் 
எண்ணி லடங்காத மவந்தர்பனட வரீர்களின் உடல்கள் கிடந்தன.  

 

மபார்க்களப் பணியாளர்கள், இரனவல்லாம் பந்தங்களின் 
னவளிச்சத்தில் எண்ணிலடங்கா உடல்கனள அப்புறப்படுத்தினர். 
ஆனால், னபாழுது விடிந்த பிறகுதான் னதரிந்தது இன்னும் 
னநடுந்னதானலவுக்கு வரீர்களின் உடல்கள் கிடக்கின்றன என்பது. 
அதுவும் எதிரிப்பனடயினர் நிற்கும் பகுதியில் தன் வரீர்களின் 

உடல்கள் கிடப்பது அவைானைாகக் கருதப்படும். மபார் 
னதாடங்கிவிட்டால் அந்த உடல்கள் எதிரிகளின் கால்களிமலா, 

அவர்களுனடய குதினரகளின் கால்களிமலா, மதர்ச்சக்கரங்களிமலா 
நசுங்கிச் சினதவது னகாடிதிலும் னகாடிது. எனமவ,  அவற்னற 

அப்புறப்படுத்த, பணியாளர்கள் வினரந்து னசயல்பட்டனர். 
 

ைாடுகள் பூட்டிய வண்டி களிலும் குதினர பூட்டிய வண்டிகளிலும் 
அப்புறப் படுத்தியவர்கள், இனி அவ்வாறு னசய்து முடிக்க 



னபாழுதில்னல என அறிந்துனகாண்டனர். ைாளினகயின் தனரயில் 
இருக்கும் னபருவிரிப்புப்மபால ைரப் பலனககனளக் னகாண்டுவந்து 
ஒன்மறானடான்று இனணத்துப் பூட்டி னபருஞ்சட்டகத்னத 

உருவாக்கினர். இறந்துகிடக்கும் வரீர்களின் உடல்கனள இழுத்துவந்து 

சட்டகத்தின் ைீது மபாட்டனர். ஐந்து வண்டிகளில் னகாண்டுனசல்லும் 
பிணங்கனள ஒரு சட்டகத்தின் மைமல கிடத்தி இழுத்துச்னசல்லலாம். 
 

ஆனாலும் மவனலகனள மவகப்படுத்துவது எளிதன்று. ஈட்டி பாய்ந்து 
கிடந்த வரீனின் உடலிலிருந்து ஈட்டினயப் பிடிங்கி எறிந்த பிறமக 
அந்த உடனலத் தூக்கி ைரச்சட்டத்தின் ைீது மபாட முடியும். 
இல்னலனயனில், அடுத்த உடனலத் தூக்கிப்மபாட அது தனடயாக 
இருக்கும். ஒவ்மவார் உடலில் இருந்தும் ஈட்டினய இழுத்துப் 

பிடுங்கமவண்டியிருந்தது. எல்லா உடல்களிலும் எண்ணற்ற அம்புகள் 

னதத்துக்கிடந்ததால் அவற்னற அப்புறப்படுத்துவது எளிய னசயலாக 
இல்னல. அம்பு முனனயின் இரு காதுப் பகுதிகளும் 
ைிகக்கூர்னையானனவ. தனசகனளயும் நரம்புகனளயும் 
இழுத்துக்னகாண்டுதான் னவளியில் வரும். ைருத்துவனால்கூட அனத 

எளிதில் னவளிமய எடுக்க முடியாது. ஆனால், மபார்ப் 
பணியாளர்கமளா னககளுக்குச் சிக்கியவற்னறனயல்லாம் பிடுங்கி 
எறிந்து உடல்கனளத் தூக்கி ைரச்சட்டகங்களில் மபாட்டனர். மவனல 
மவகமவகைாக நடந்தது. இரண்டு ஆள் உயரத்துக்கு உடல்கனளக் 

குவித்தனர். ைரச்சட்டகங்கனள இழுத்துச் னசல்ல யானனகள் 
வந்தன. 
 

உடலின் இரு பக்கங்களிலும் கட்டப்பட்ட னபருவடங்களால் 
ைரச்சட்டங்கனள யானனகள் இழுக்கத் னதாடங்கின. குன்னறனக் 
குவிக்கப்பட்ட பிணக்குவியல்கள் தட்டியங்காட்னட விட்டு னைள்ள 
நகர்ந்தன. தனது முதுகுப் பகுதியில் எண்ணிலடங்காத ைனித 
உடல்கனளச் சுைந்தபடி நத்னதமபால ஊர்ந்தது ைரச்சட்டகம். 
இழுபடும் ைரச்சட்டகங்களிலிருந்து வழுவிய பிணங்கனள ைீண்டும் 
இழுத்துப்மபாட்டு நகர்ந்தனர். 
 

மபார்ப்பணியாளர்கள்தாம், தாக்குதலின் தன்னைனயக் கணிப்பவர்கள்; 

ஒவ்னவாரு நாளும் தாக்குண்டு கிடக்கும் ஒவ்னவாரு வரீனனயும் 
னவத்து தாக்குமவாரின் திறனன ைதிப்பிடுபவர்கள். இன்னறய நாளில் 



மவந்தர்பனடயின் எண்ணிலடங்காத கவச அணிவரீர்களின் கழுத்துப் 
பகுதியில் அம்பு பாய்ந்து இறந்துகிடந்தனர். கவச அணிவரீர்கள் 
ஓரிருவர் கழுத்துப் பகுதியில் அம்பு பாய்ந்து இறக்கலாம். ஆனால், 

இத்தனன மபர் எப்படி குறிபார்த்து வழீ்த்தப்பட்டார்கள்? 

நினனத்துப்பார்க்கமவ முடியவில்னல. அதுவும் கவச 
அணிவரீர்களின் உடல்கனளத் தூக்கி ைரச்சட்டகத்தில் மபாடுவது 
ைிகக்கடினைான ஒன்று. சிலமநரத்தில் மூன்று மபர் மசர்ந்துகூட 
ஒருவனரத் தூக்கிப்மபாட முடியாது. ஆனாலும் அந்தப் பணினய 

மவகைாகச் னசய்ய முயன்றனர். 
 

பிணங்கனள இழுக்கும் யானனயும் அதன் பாகனும் யட்சினியின் 
வடிவாகமவ பார்க்கப்படுவர். மபார் னதாடங்கும்மபாது அழிவின் 
மதவனத யட்சினிக்காக பவளவந்தினகனயப் பலியிட்டனர். 
அமதமபால மபார் னவற்றியுடன் முடிந்தால் மபார்க்களத்தில் 
பிணங்கனள அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்ட யானனகனளயும் 
அவற்றின் பாகன்கனளயும் யட்சினிக்குப் பலியிட்டுக் குளிரூட்டுவர். 
 

வழக்கம்மபால் நாழினக பரண் மநாக்கித் மதரிமல வந்தார் 
தினசமவழர். ஆனால், மதனர ஓட்டும் வளவனால் குறிப்பிட்ட 
னதானலனவக் கடந்து தட்டியங்காட்டுக்குள் மதனரச் னசலுத்த 
முடியவில்னல. வரீர்களின் உடல்கள் எங்கும் கிடந்தன. 
உயிர்த்துடிப்பு முடிவுறாைல் தவித்து மைனலழும் குரல் ஆங்காங்மக 
மகட்டது. உடல்கனளத் மதர்ச்சக்கரங்களால் ஏற்றிவிடக் கூடாது 
என்பதில் கவனைாய் இருந்த வளவனால், ஒருகட்டத்துக்குப் பிறகு 
மதனரச் னசலுத்த முடியவில்னல. கடிவாளத்னத இழுத்துக் 

குதினரனய நிறுத்தினான். 
 

மதனர விட்டுக் கீழிறங்கினார் தினசமவழர். ைரணத்தின் ஆட்சி 
நடக்கிற நிலத்னத, கண்னகாண்டு பார்க்கவும் கால்னகாண்டு 
கடக்கவும் முடியாைல் அப்படிமய நின்றார். என்ன னசய்வனதன்று 
னதரியவில்னல. நீண்டுவிழுந்த அவரது நிழல், னபாழுதாவனத 

உணர்த்தியது. மவறு வழிமயயின்றி பரண் மநாக்கி நடக்கத் 
னதாடங்கினார். 
 

மூஞ்சல் எங்கும் மபார் னதாடங்கப்மபாகும் மநரத்துக்குரிய 
பரபரப்புடன் இருந்தது. உதியஞ்மசரல் ைட்டும் மபாருக்கான கவச 



உனட அணிந்து தனது கூடாரத்னத விட்டு னவளிமயறினான். ைற்ற 
இரு மபரரசர்களும் இன்னும் கூடாரம் விட்டு னவளிவரவில்னல. 
னைய்க்காப்பாளர்களும் அகப் பனடயினரும் தீவிரைாகச் னசயல்பட்டுக் 

னகாண்டிருந்தனர். 
 

குலமசகரபாண்டியன் கூடாரத்னத விட்டு னவளிமயறும் மநரம் 

னநருங்கிக்னகாண்டிருந்தது. அப்மபாது னபாதியனவற்பன் அவனரக் 
காண வந்தான். மநற்று இரவு நடந்த உனரயாடல், அவனுக்குப் 
னபருங்குழப்பத்னதயும் மகாபத்னதயும் உருவாக்கியிருந்தது. 
``னையூர்கிழாருக்கு எங்கிருந்து வந்தது இவ்வளவு துணிச்சல்? 

மூமவந்தர்களின் தனலனைத் தளபதினய பாண்டியப் மபரரசர் 
இருக்கும் அனவயில் அவரின் முன் தாக்குதலுக்குத் தகுதியற்ற 
தளபதி என்று எப்படி அவனால் னசால்ல முடிந்தது?” னகாந்தளிக்கும் 
மகள்விகனள குலமசகரபாண்டியனிடம் முன்னவத்தான் 
னபாதியனவற்பன். 
 

`இனதக்கூடப் புரிந்துனகாள்ள முடியவில்னலயா?’ என்றமதார் 
ஏளனைான பார்னவமயாடு குலமசகரபாண்டியன் னசான்னான், ``மநற்று 
நைது பனட மபரழினவக் கண்டது. முற்றுனக தகர்க்கப்பட்டு 
முற்றுனகயிட்டவர்கள் னபருந்தாக்குதனலக் காண்பது மபார்க்களத்தில் 
மதால்விக்கு இனணயான ஒன்று. எந்த ஒரு ைன்னனும் அதன் பிறகு 

மபாரிடும் முடினவத் னதாடர விரும்ப ைாட்டான். மசரனுக்கும் 
மசாழனுக்கும் நம்ைீதான நம்பிக்னக முற்றிலும் சினதயும்படியான 
நாள் மநற்று. அந்நினலயில் வழக்கம்மபால் இரவில் மூவரின் சந்திப்பு 
அனைந்தால் மபச்சும் முடிவும் நைக்கு எதிரானதாகத் தான் இருக்கும். 
அனத ைாற்ற மவண்டும் எனச் சிந்தித்மதன். னையூர்கிழானர 
அனழத்து, `அனவயில் மூமவந்தர்களின் அனனத்து தளபதிகளின் 
ைீதும் கடுங்குற்றச்சாட்னட முன்னவத்துப் மபசு’ என்மறன்.” 

 

னபாதியனவற்பன் வழக்கம்மபால் தினகப்புற்றான். 
குலமசகரபாண்டியன் னதாடர்ந்தார், ``ஆனால், னையூர்கிழார் இந்த 
வாய்ப்னபத் தனக்கானதாக முழுனையாக ைாற்றிக் னகாண்டான். 
நாமன எதிர்பார்க்காத அளவு இருந்தது அவனது சீற்றம்.” 

 

னபாதியனவற்பனுக்கு என்ன னசால்வனதன்று னதரியவில்னல. 
``ஆனாலும் தனலனைத் தளபதினய அவன் அவ்வாறு 



னசால்லியிருக்கக் கூடாது” என்று மபச்னசத் னதாடர்ந்தமபாது 

குலமசகர பாண்டியன் குறுக்கிட்டுச் னசான்னார், ``அதுவல்ல 
இப்மபாது முக்கியம். ைகிழ்வூட்டும் னசய்தி ஒன்று அதிகானல 
என்னன வந்தனடந்தது” என்றார். 
 

னபாதியனவற்பன், மவந்தரின் முகத்னத உற்றுப்பார்த்தபடி அவர் 
அடுத்து உதிர்க்கப்மபாகும் னசால்லுக்காகக் காத்திருந்தான். குலமசகர 
பாண்டியன் னசான்னான், ``இன்று ைானல னபாற்சுனவ, பாரினயக் 
காண இரலிமைட்டுக்குச் னசல்கிறாள். நம் வரீர்கள் அவள் அறியாதபடி 
உடன் னசல்லவுள்ளனர். நாம் எதிர்பார்த்த நாள் இது.” 

 

தினசமவழரின் னக உயர்ந்ததும் தட்டியங் காட்டின் ஐந்தாம் நாள் 
மபாருக்கான முரசின் ஓனச ஒலிக்கத் னதாடங்கியது. ஆனால், 

தட்டியங்கானடங்கும் பிணங்கனள அகற்றும் பணி முழுனையாக 
முடியவில்னல. னபருைரச் சட்டங்கனள யானனகள் இழுத்தபடிமய 
இருந்தன. பறம்புவரீர்கள் அணிவகுத்து நிற்பதற்கு முன்பும் பின்பும் 
இன்னும் உடல்கள் கிடந்தன. ``உடல்கனள முழுனையாக 
அகற்றாைல் நாம் முன்மனறிச் னசல்ல மவண்டாம்” என்று கூறினான் 
முடியன். 
 

மவந்தர்களின் பனடமயா னவகுனதானலவில் அணிவகுத்தபடி 
அப்படிமய இருந்தது. பறம்புப்பனட முன் நகராததால் அவர்களும் 
முன் நகரவில்னல. யட்சினி யானனகள், பிளிறலுடன் 
ைரச்சட்டங்கனள இழுத்துக்னகாண்டிருந்தன. 
 

கருங்னகவாணன் எந்த முடினவயும் எடுக்கவில்னல. மபரரசரின் 
உத்தரவுக்மகற்பச் னசயல்படுமவாம் எனக் காத்திருந்தான். மபரரசமரா 
கூடாரம் விட்டு காலம் தாழ்த்தித்தான் னவளிமயறி வந்தார். 
கருங்னகவாணன், அவரின் பார்னவயில் நின்றிருந்தான். அவனது 
முகம் இருண்டிருந்தது. அனதப் பார்த்தபடி தனது இறுக்கத்னதத் 
தளர்த்தாைமல மபரரசர் னசான்னார். ``தற்காத்து நில். எதிரிகள் 

முன்மனறிவந்தால் ைட்டும் தாக்கு.”  



 

முடியனும் அமத முடிவில்தான் இருந்தான். விற்பனட வரீர்களுக்கு 
இன்று அதிக மவனல னகாடுக்கக் கூடாது. அமதமபால குதினரப் 
பனடனயயும் இன்று கடினைான தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தக் கூடாது. 
எனமவ, காலாட்பனட வரீர் கனளயும் மதர்ப்பனட வரீர்கனளயும் 
முன்புறைாக அணிவகுக்கச் னசய்தான். மதர்ப்பனடத் தளபதியாக 
விண்டனுக்கு இன்றுதான் னபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவன் 

ஏறிச்னசன்று தாக்கும் துடிப்மபாடு இருப்பான். எனமவ, அவனிடம் 
னதளிவான கட்டனளகனளப் பிறப்பித்தான் முடியன். 
 

தட்டியங்கானடங்கும் மபரனைதி நிலவியது. `ைரணத்தின் ஆட்சி 
கண்டு ைனிதன் நினலகுனலந்து நிற்கிறான்’ என்று தினசமவழருக்குத் 
மதான்றியது. மபார் னதாடங்குவதற்கான முரசின் ஓனசனயக் மகட்ட 
பிறகும் இருபக்கப் பனடகளும் பாய்ந்து முன் நகரவில்னல. 
ைரணத்தின் மபயுருவுக்கு முன்பு அனசவற்று நிற்கும் காட்சி 
னதளிவாகத் னதரிந்தது. யட்சினி யானனகள் ைட்டும் அங்னகான்றும் 
இங்னகான்றுைாகப் னபரும்சட்டகங்கனள இழுத்துக்னகாண்டிருந்தன. 
னபாழுதாகிக் னகாண்டிருந்தது. மபார்க்களத்தின் ஓர் எல்னலயிலிருந்து 
ைறு எல்னல வனர கண்கனள ஓடவிட்டுத் துல்லியைாகப் பார்த்தார் 
தினசமவழர். மவறு எங்கிருந்தாவது தாக்கி முன்வருவதற்கான 
திட்டம் ஏதும் இருக்கிறதா எனக் கவனித்தார். அதற்கான அறிகுறிகள் 
எதுவும் னதரியவில்னல. 
 

காலாட்பனடயின் சில அணிகள் முன் நகரத் னதாடங்கின. 
பிற்பகலுக்குப் பிறகு அங்குைிங்குைாக சிறுசிறு மைாதல்கனளத் 
மதர்பனடயினர் நடத்தினர். ஆனாலும் இரு தரப்பும் னைாத்தப் 
பனடனய முன் நகர்த்தவில்னல. இருபனட தனலனைத் 
தளபதிகளும் னதரிந்மத ஒரு வினளயாட்னட வினளயாடுகின்றனர். 
ஆனால், இறுதி நாழினகயில் னபருந்தாக்குதல் ஒன்று நடக்கும் எனக் 



கணித்தார் தினசமவழர். 
 

அந்தத் தாக்குதலின்மபாது நாம் கவனைாகப் பார்த்தறியமவண்டும். 
கனடசி நாழினகனயப் பயன்படுத்தி சதினய நிகழ்த்தலாம் என 
எண்ணினார். எந்தச் சூழலிலும் களத்தின் நடுவில் இருக்கும் இந்தப் 
பரணில் நிற்கக் கூடாது. பனடகளின் மபாக்கிற்மகற்ப மவந்தர் 
தரப்பில் இருக்கும் பரண்களின் ைீமதா அல்லது பறம்பின் தரப்பில் 
இருக்கும் பரண்களின் ைீமதா ஏறி நின்று உற்றுக்கவனிக்க மவண்டும் 
என நினனத்தார். ஆனால், பிற்பகலிலும் மபாக்குக்காட்டும் மபானரத் 
தான் இருதரப்பும் நடத்தின. அங்குனகான்றும் இங்னகான்றுைாக 
ஈட்டிகள் குறுக்கிட்டுப் பாய்ந்தன. அம்புகள் விடுக்கும் ஓனச ைிக 
னைல்லியதாகக் காற்றில் ஏறிவந்தது. இரண்னடாரு மதர்கள் 
அவ்வப்மபாது வினரந்து கடந்தன. சட்னடன நினனவுவந்தவராக 
தினசமவழர் நாழினகவட்டினலக் குனிந்து பார்த்தார். அவரால் 
நம்பமவ முடியாத ஒரு நாளாக இன்னறய நாள் முடிய இருந்தது. 
நீண்ட நிழல் மூன்றாம் மகாட்னடத் னதாட்டது. அவர் னககனள 
உயர்த்தினார். முரசின் ஓனச எங்கும் மைனலழுந்தது. ஐந்தாம் நாள் 
மபார் முடிவுற்றது. 
 

இருதரப்புப் பனடகளும் தங்களின் பாசனறக்குத் திரும்பின. கதிரவன், 

காரைனலயின் பின்புறம் இறங்கத் னதாடங்கினான். ஒளியின் னககள் 
ைனறயத் னதாடங்கின. மசரன், னசங்கனச்மசாழனின் கூடாரத்துக்குள் 
வந்தான். குலமசகரபாண்டியனின் கூடாரம் மநாக்கி னபாதியனவற்பன் 
வினரந்தான். அனனவரும் எதிர்பார்த்திருந்த இரவு வரத் 

னதாடங்கியது. 
 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்... 
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பபாழுது இருளத் னதாடங்கியது. மைட்டுக்கனர யிலிருந்து ஒரு 
பல்லக்கு புறப்பட்டது. வழிகாட்டியாக முன்மன னசன்றான் காராளி. 
அவன் ைனம் அளவுகடந்த பதற்றத்தில் இருந்தது. இன்மறா, 

நானளமயா னபாற்சுனவனய அனழத்துக்னகாண்டு வருவதாகக் 
கபிலரிடம் னசால்லிவந்தான். மவந்தர்களின் யானனப்பனட வரீர்கள், 

காடுகளுக்குள்ளிருந்து முற்றிலும் அகன்று விடவில்னல. 
அங்னகாருவர் இங்னகாரு வராகத் தட்டுப்படுகின்றனர். 
பறம்புப்பனடயினர் கண்ணில்பட்டால் னகான்றுவிடுவார்கமளா என்ற 
அச்சத்தில் பதுங்கித் திரிகிறார்கள். இன்று ஒரு னபாழுது 
கடந்துவிட்டால் பதுங்கி இருக்கும் ஒருசிலரும் 
னவளிமயறிவிடுவார்கள். எனமவ, நானள இரவு இரலிமைட்டுக்குப் 
மபாகலாம் என்று எவ்வளமவா னசால்லியும் னபாற்சுனவ 
மகட்கவில்னல. ``இன்மற மபாக மவண்டும்’’ என்று னசால்லிவிட்டார். 
எனமவ, ைிகுந்த பதற்றத்மதாடு முன்மன னசன்று னகாண்டிருந்தான் 
காராளி. 

 



அவன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து இரலிமைட்டுக்குச் னசல்ல, 

குறுக்காக நடந்தால் இரு னபாழுதுகளில் மபாய்விடலாம். ஆனால், 

புதர்கள் நினறந்த அந்தப் பானதயில் பல்லக்னகத் தூக்கிச்னசல்வது 
கடினம். எனமவ, சுற்றிச்னசல்லும் ஒற்னறயடிப்பானத ஒன்றின் 
வழிமய அனழத்துச் னசன்றான். இரவு மவனள என்பதால் அவனது 
பதற்றம் அதிகைாக இருந்தது. அவன் இந்த ைனலப்பகுதினய நன்கு 
அறிந்தவன். விலங்குகளால் எந்தவிதைான பாதிப்பும் ஏற்பட 
வாய்ப்பில்னல. ஆனால், இளவரசி யாரின் பயணத்னத 
மவந்தர்பனடயினமரா, னவங்கல்நாட்டினமரா பார்த்துவிடக் கூடாது. 
அப்படி மநர்ந்தால் அஃது இளவரசியின் உயிருக்மக ஆபத்தாகிவிடும். 
எனமவ, ைிகுந்த எச்சரிக்னகமயாடு அனழத்துச்னசன்றான்.  
 

பல்லக்குக்குள் னபாற்சுனவயும் சுகைதியும் எதினரதிராக 
உட்கார்ந்திருந்தனர். அது, னபருனைத்னதயும் விரிசிறகும்னகாண்ட 
னபரும்பல்லக்கன்று; ஒரு நார்க்கயிறும் இளம்பஞ்சு தூவியும்னகாண்ட 
குறும்பல்லக்கு. ஒருவர் ைட்டுமை பயணிப்பதற்கானது. ஆனால், அதில் 
இருவர் பயணித்தனர். ``நான் இறங்கி நடந்து வருகிமறன்” என்று 
சுகைதி எவ்வளமவா னசால்லிப்பார்த்தாள். னபாற்சுனவ 

மகட்கவில்னல. ``நீ பல்லக்கில்தான் வரமவண்டும்” என்று உள்மள 
அைர னவத்துக்னகாண்டாள். அண்ணகர்கள், பல்லக்னகத் தூக்கி 
நடந்தனர். 
 

``இந்தச் சிறிய இடத்தில் நீங்கள் தனிமய அைர்ந்து வருவதுதான் 
வசதியாக இருக்கும். இப்மபாது பாருங்கள், கால் நீட்டக்கூட 
முடியாைல் குறுக்கி உட்கார்ந்திருக்கிறரீ்கள். எனது ைனதுக்கு 
மவதனனயாக இருக்கிறது. நான் இறங்கி நடந்து வருகிமறன் 
இளவரசி” என்று னசால்லி, பல்லக்னக விட்டு இறங்க ைீண்டும் 

அனுைதி மகட்டாள். 
 

``எனது வாழ்வின் ைிக முக்கியைான இந்த மநரத்தில், நீ எனக்கு ைிக 
அருகில் இருக்க மவண்டும் சுகைதி.’’ 
 

``எல்லா மநரங்களிலும் நான் உங்களுக்கு அருகில்தாமன 
இருக்கிமறன் இளவரசி?” 

 

இளஞ்சிரிப்மபாடு னபாற்சுனவ னசான்னாள், ``நீ என்னன விட்டகலாத 



நிழல். ஒளியின்மபாது நிழல் னவளியில் இருக்கும். இருளின்மபாது 
நிழல் உள்ளுக்குள் வந்து உட்கார்ந்துனகாள்ளும். அதனால்தான் இந்த 
இருளில் என் அருகில் உன்னன உட்காரனவத்துக்னகாண்மடன்.” 

 

னபாற்சுனவயின் னசாற்கள் அன்பால் ையக்கின. ஆனால், அன்னபப் 
னபறத் தகுதியானவர்கள்தாம் அனத உள்வாங்க மவண்டும். 
சுகைதிமயா தனக்கு அந்தத் தகுதி இல்னல என்று எப்மபாதும் 
நம்புகிறவள். தான் னபாற்சுனவயின் பணிப்னபண். `நீமரா, பாமலா, 

மதமனா தன்ைீது எது னகாட்டினாலும் உள்ளிறங்க அனுைதிக்காத 
கல்மபாலத்தான் பணிப்னபண்ணின் ைனம் இருக்க மவண்டும்’ என்று 
சிறு வயது முதல் னசால்லி வளர்க்கப்பட்டவள். எனமவ, சுகைதினய 
அந்த வார்த்னதகள் ஒன்றும் னசய்துவிடவில்னல. ஆனாலும் 
னபாற்சுனவயின் வார்த்னதகனள மவறு தினசக்கு ைாற்ற 

விரும்பினாள் சுகைதி.  
 

பல்லக்கில் சிறு கண்ணாடிக்குடுனவயில் விளக்னகாளி 
சிந்திக்னகாண்டிருந்தது. னபாற்சுனவயின் முகத்னத 
உற்றுப்பார்த்தபடிமய னசான்னாள், ``நீண்டகாலத்துக்குப் பிறகு 
உங்களின் முகம் பூத்து ைிளிர்கிறது இளவரசி.” 

 

``அப்படியா..!” என்று ைகிழ்வு னபாங்கக் மகட்டவள், ``பல 
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆசானனயும் பார்த்தறியாத பாரினயயும் 
காணப்மபாகிமறன் அல்லவா... எனது முகம் ைலராைல் என்ன 
னசய்யும்? நான் காற்றில் ைிதந்துனகாண்டிருக்கிமறன் சுகைதி. எனக்குள் 
கவினதகள் ஊற்னறடுக்கின்றன. சக்கரவாகப்பறனவ வந்திறங்கும் 

நாளன்று நாம் எப்படி ைகிழ்ந்திருப்மபாமைா, அனதவிடப் பலைடங்கு 
ைகிழ்வில் ைனம் கூத்தாடுகிறது.” 



 

``எனது ைனமும் ைகிழ்வில்தான் இருக்கிறது இளவரசி. அமதமநரம் 
உள்ளுக்குள்ளிருக்கும் அச்சம், மநரம் கூடக்கூடப் னபருகுகிறது.” 

 

``ஏன்?” 

 

``இந்தப் பயணத்தின் ரகசியம் னவளியில் 
னதரிந்துவிட்டால்..?” 

 

``இந்தப் பயணத்தின் மநாக்கம் நினறமவறுகிறதா 
என்பதுதான் முக்கியம். ைற்றனதல்லாம் னபாருட்டல்ல.” 

 

``நீங்கள் ஒரு முடினவடுத்துவிட்டால் அந்த முடினவ ைட்டும்தான் 

னபாருட்படுத்துவரீ்கள். ஆனால், நீங்கள் எடுக்கும் எந்த 
முடினவயும்விட நீங்கள்தான் எனக்கு முக்கியம்.”  

 

சிரித்தாள் னபாற்சுனவ.  
 

வபார்க்களம் விட்டு அகன்று நாகக்கரட்டுக்கு வந்த பிறகு 

கூடாரங்களில் ஆயுதங்கனள னவத்துவிட்டு வரீர்கள் 
உணவருந்தினர். இன்னறய மபார், சிறுபாதிப்புகூட யாருக்கும் 
ஏற்படாத வனகயில் முடிவுக்கு வந்தது. உணவருந்தி முடித்தவுடன் 
இரவாதனின் தனலனையிலான விற்பனடயின் னபரும்பிரிவு 
னதன்தினச மநாக்கிப் புறப்பட்டது.  
 

இருளினூமட புரவிகள் மவகம்னகாண்டன. சற்மற நீண்ட பயணம் 
அது. குளவன்திட்டின் பின்புறத்னத அனடய குதினரகள் வினரந்தன. 
வரீர்கள் வருவதற்கு முன்மப அங்கு எண்ணற்ற தீப்பந்தங்கள் 
ஏற்றப்பட்டு எல்லாவிதைான ஏற்பாடுகளும் னசய்யப்பட்டிருந்தன. 
மநற்றிரமவ இந்தத் திட்டம் மபசப்பட்டுவிட்டதால், அதற்கான 
ஏற்பாட்னட முன்கூட்டிமய னதாடங்கி விட்டான் இரவாதன். இந்தப் 

பணிக்காகப் பகல் முழுவதும் இந்த இடத்தில் பலர் 
மவனலபார்த்துள்ளனர். வரீர்கள் வந்தனடயும்மபாது அவர்களின் 
பயிற்சிக்கான ஆயத்தம் முழுனை னபற்றிருந்தது. 
 

இந்தத் தாக்குதலுக்கு, இரவாதனுடன் பிடறிைானும் கரிணியும் 
தனலனை மயற்கவிருந்தனர். மூஞ்சலுக்குள் மூன்று விதைான 



தாக்குதனல நடத்த மவண்டி யுள்ளது. கவச உனட பூண்ட அகப்பனட 
வரீர்கனளத் தாக்கி அழிப்பது ஒன்று. னபாய்க்கூடாரங்களில் 
குவிந்துள்ள வரீர்கள் சாரிசாரியாக னவளிவந்து தாக்குதனலத் 
னதாடுப்பர்; அவர்கனளத் தாக்கி அழிப்பது இரண்டு. நீலன் இருக்கும் 

கூடாரம் மநாக்கி முன்மனறிப் மபாய் அவனன ைீட்பது மூன்று. இந்த 
மூன்றும் தனித்தனியான தன்னைகமளாடு னசய்யப்படமவண்டிய 
தாக்குதல்கள்.  
 

குறிப்பாக, மூஞ்சலுக்குள் நுனழந்த பிறகு வில்லால் தாக்குவதற்குத் 
மதனவயான இனடனவளிகள் மபாதுைான அளவுக்கு இருக்காது. 
னபரும்பாலும் வாள்வசீ்சுக்கும் ஈட்டி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களாலான 
தாக்குதலுக்கும்தான் அதிக மதனவ இருக்கும். பறம்புப்பனடயின் 
முதற்னபரும் ஆற்றல், வில்லில்தான் இருக்கிறது. அனத அதிகம் 

பயன்படுத்த முடியாத நினலயில், ைாற்றுத்திட்டத்னதயும் அதற்குப் 
னபாருத்தைான ஆயுதங்கனளயும் முடிவுனசய்யமவண்டியிருந்தது.  
 

மூஞ்சலுக்குள் நுனழயவிருக்கும் அனனத்து வரீர்களுக்கும், 

நடத்தப்மபாகும் தாக்குதனலப் பற்றிய முழுனையான புரிதல் மதனவ. 
இரவாதன் முன்னசால்லியபடி, மூஞ்சலின் முழு வனரபடம் 
ஆயத்தநினலயில் இருந்தது. அனத னவத்து, தாக்குதல் திட்டத்னதத் 
தனது பனடக்கு விளக்கத் னதாடங்கினான். இரவு முழுனைக்கும் 
நீளும் பயிற்சி னதாடங்கியது. 
 

பவங்கல்நாட்டின் கனடசிக் குன்னறக் கடந்து பல்லக்குப் 
பயணித்துக்னகாண்டி ருந்தது. ைனலைீது பல்லக்னகத் தூக்கிச் 
னசல்லும்மபாது உள்ளுக்குள் அனசவும் சரிவுைாக இருந்தது. 
சிறுபல்லக்கில் இருவர் எதினரதிமர உட்கார்ந்திருந்ததால் சரிவில் 

இறங்கும்மபாதும் மைட்டில் ஏறும்மபாதும் பிடித்துக்னகாள்ள 
வசதியாக இருந்தது. தனது னகமயா, காமலா னபாற்சுனவயின் ைீது 
படும்மபானதல்லாம் ைன்னிப்பு மகட்டபடிமய இருந்தாள் சுகைதி. 
 

அண்ணகர்கள், னபருஞ்சரிவு ஒன்றில் பல்லக்னக 
இறக்கிக்னகாண்டிருந்தனர். முன்புறம் கால் ைடக்கி உட்கார்ந்திருந்த 
சுகைதியின் கால்கனள இறுகப் பிடித்தபடி சரிந்துவிடாைல் தன்னன 
நினல நிறுத்திக்னகாண்டாள் னபாற்சுனவ. சுகைதிமயா தனது கால் 
பகுதினய இளவரசி பிடித்தமபாது துடித்துப்மபானாள். எவ்வளவு 



முயன்றும் விலக்க முடியவில்னல. ஆனால், னபாற்சுனவமயா சரிந்து 
னகாண்டிருப்பதால் ைட்டும் பிடிக்கவில்னல; அவளுக்கு அது 
பிடித்திருந்தது. 
 

`உனது னக, எனது உடலில் பட்டால் அத்தனன முனற ைன்னிப்பு 
மகாருகிறாமய, எனது னக உனது காலில் பட்டால் என்ன னசய்வாய்?’ 

என்பதுமபாலத்தான் இருந்தது அவளது னசய்னக. பல்லக்கு, சரிவு 
நினலயிலிருந்து சற்மற சைநினல அனடந்தது. னபாற்சுனவ, 

பல்லக்கில் இருந்த சிறுைணியில் ஓனசனயழுப்பினாள். 
அண்ணகர்கள் நடப்பனத நிறுத்தி, தாங்குமகால்களால் பல்லக்குக்கு 
முட்டுக்னகாடுத்தனர். முன்னால் னசன்றுனகாண்டிருந்த காராளி, 
மவகமவகைாகப் பல்லக்கின் அருகில் வந்து நின்றான். 
 

தினரனயச் சிறிமத விலக்கி ``னவங்கல்நாட்டின் ஆறு ஊர்களின் 
எல்னலனயக் கடந்துவிட்மடாைா?” எனக் மகட்டாள். 
 

``இன்னும் சிறுனபாழுதில் கடந்துவிடுமவாம் இளவரசி. 
பள்ளத்தாக்குக்கு அருகில் வந்துவிட்மடாம்” என்றான். 
 

``வினரவுபடுத்து” என்று னசால்லியபடி தினரனய மூடிக்னகாண்டாள். 
அண்ணகர்கள் ைீண்டும் நடக்கத் னதாடங்கினர். 

 

``ஏன் இளவரசி இவ்வளவு முக்கியைாகக் மகட்கிறரீ்கள்?” என்று 
வினவினாள் சுகைதி. 
 

அண்ணகர்கள் முழுமவகைாக நடக்கத் னதாடங்கும் வனர 
அனைதிகாத்தவள் பிறகு னசான்னாள், ``இந்தப் மபாரின் ஒரு 
பகுதிதான் தட்டியங்காட்டில் நடக்கிறது. இன்னனாரு பகுதி இந்த ஆறு 
ஊர்களில்தான் நடந்துனகாண்டிருக்கிறது.” 

 

புரியாைல் விழித்தாள் சுகைதி. ``இந்த ஆறு ஊர்க்காரர்கள்தாம் 



மபாரிமல ஈடுபட ைாட்மடாம் என்று னசால்லிவிட்டார்கமள. பிறகு 
எப்படி..?” 

 

``அதனால்தான் எல்லா வனகயான உளவுத்னதாழிலுக்கும் இந்த 
ஊர்கள் களைாக அனைந்துவிட்டன. மூமவந்தர்களும் தனித்தனியாக 
இந்த ஊரார்கனளக்னகாண்டு பறம்னப உளவுபார்க்கின்றனர்.” 

 

சற்மற அதிர்ச்சிமயாடு சுகைதி மகட்டாள் ``அப்படினயன்றால், நாம் 
னசல்லும் னசய்திகூட உளவுபார்க்கப்பட்டிருக்குைா?” 

 

சுகைதியின் கண்கனள உற்றுப்பார்த்தபடி னபாற்சுனவ னசான்னாள், 

``மபரரசர்கள் என்ன னசய்கிறார்கள் என்பனத நாம் அறிந்திருக்கும் 
மபாது, நாம் என்ன னசய்கிமறாம் என்பனதயும் அவர்கள் அறிந்திருக்க 
வாய்ப்புண்டு அல்லவா?” 

 

திடுக்கிட்டாள். ``மபரரசர்கள் என்ன னசய்யப்மபாகிறார்கள் என்பனத 
நீங்கள் அறிந்துள்ளரீ்களா இளவரசி?” 

 

``ஆம். அந்தச் னசய்தினய அறிந்ததால்தான் இன்மற னசல்ல 
மவண்டும் என முடிவுனசய்மதன்.” 

 

``மபானர நிறுத்துவதற்கான மபச்சுக்குத்தாமன பாரினயப் 
பார்க்கப்மபாவதாகக் கூறினரீ்கள்?” 

 

``அது கடந்த வாரச் சூழல். இனி இந்தப் மபானர யாராலும் நிறுத்த 
முடியாது. அந்நினல கடந்துவிட்டது.” 

 

``அப்படினயன்றால், யாருனடய னவற்றிக்காவது உதவப்மபாகிறரீ்களா?” 

 

``னவற்றி மதால்வினயப் மபார்க்களம்தான் தீர்ைானிக்கும். அதில் நாம் 
ஏன் உதவ மவண்டும்?” 

 

``பிறகு, இந்தப் பயணத்தின் மநாக்கம்தான் என்ன?” 

 

``பாரினய, சதியால் வழீ்த்தத் திட்டைிட்டுள்ளனர். இன்றிரவு அந்தச் 
சதி நிகழப்மபாகிறது. அனதத் தடுக்கமவ நான் மபாகிமறன்.” 

 

ைிரண்டது சுகைதியின் முகம். ``நீங்கள் னசால்வது உண்னையா 



இளவரசி? நம் மபரரசரா இந்தச் னசயனலச் னசய்யப்மபாகிறார்?” 

 

``நம் மபரரசர் அல்ல. மசாழப்மபரரசர் அந்தச் னசயனலச் 
னசய்யப்மபாகிறார்.” 

 

சற்மற நிம்ைதியானாள் சுகைதி. தைது மபரரசுக்கு எதிரான னசயலில் 
தாம் ஈடுபடவில்னல என்பது அவளின் னபருமூச்சுக்குக் காரணைாக 
இருக்கலாம். ஆனால், அனதப் னபாற்சுனவ கவனிக்காததுமபால 
இருந்துனகாண்டாள். 
 

``னகானலச் சதினய நிறுத்தப்மபாகும்மபாதுகூட உங்களின் முகம் 
பதற்றமைதுைின்றி இருக்கிறமத!” 

 

``னசய்யப்மபாகும் னசயலின் முக்கியத்துவம். சிறு ஐயம்கூட எனது 
நடவடிக்னகயின் ைீது ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதில் உள்ள 
னதளிவு. உண்னையில் எனது வாழ்நாளில் இவ்வளவு பதற்றத்னத 
நான் இதற்கு முன்னர் அனடந்ததில்னல. ஆனால், அனத 
னவளிக்காட்டிவிடக் கூடாது என்பதில் முழு கவனத்மதாடு 
இருக்கிமறன். எனது முகம் முழுனையாகப் பூத்திருக்கிறது என்பனத 
நீமய நம்பிய பிறகு, மவறு யார் ஐயம்னகாள்ள முடியும்?” 

 



இந்தப் பயணத்தின் தன்னை, இப்மபாதுதான் சுகைதிக்கு 
முழுனையாகப் புரியத் னதாடங்கியது. ``நான் ைறுபடியும் மகட்கிமறன், 

இதனால் உங்களுக்கு ஆபத்து ஏதும் வந்துவிடாமத!” 

 

``அது, நம் மபரரசர் எவ்வளவு ஒற்றறிகிறார் என்பனதப் னபாறுத்தது.” 

 

``இளவரசியாரின் னசயனல அவ்வளவு துல்லியைாக 
ஒற்றறிகின்றனரா?” 

 

``ஆம். காராளியின் எல்லா நடவடிக்னககளும் அவர்களால் 
கண்காணிக்கப்படுகின்றன.” 

 

நடுங்கிப்மபானாள் சுகைதி. ``என்ன னசால்கிறரீ்கள் இளவரசி? அவனன 
நம்பித்தாமன இந்தப் பயணத்னதமய மைற்னகாள்கிமறாம். 
அப்படினயன்றால், இது உறுதியாக ஆபத்தில் மபாய்த்தான் முடியும்.” 

 

``காராளியிடம் னபாய் இல்னல. அவன் உண்னையான கனலஞன். 
ஆனால், அவனுனடய எல்லா நடவடிக்னககளும் 
ஒற்றறியப்படுகின்றன. அவன் நைக்குச் னசால்வனதப்மபால 
அவனனப் பற்றி மவறு யாமரா னசால்லிக் னகாண்டிருக்கின்றனர். 
மபார்நிறுத்ததுக்காகப் மபசப்மபாவதாக இருந்தால் இந்தப் பயணத்னத 
நான் மைற்னகாண்டிருக்க ைாட்மடன். ஆனால், இது பாரியின் உயிர் 
பறிக்கும் சதி னதாடர்பானது. இனதக் மகள்வியுற்ற பிறகு எப்படி நான் 
மபாகாைல் இருக்க முடியும்?” 

 

``மகள்விப்பட்டது உண்னை என எப்படி நம்பினரீ்கள்?” 

 

``எல்லாவற்னறயும் உண்னையில்னல என நம்பு. அப்மபாதுதான் 
உண்னை எதுமவா அது ைட்டும் தனித்துத் துலங்கும்.” 

 

``உங்கனளப் மபான்ற இளவரசியார்களுக்குத் தான் அது முடியும். 
எங்கனளப் மபான்மறார் எல்லாவற்னறயும் நம்பமவ பயிற்றுவிக்கப் 
பட்டவர்கள்.” 

 

``பிறகு ஏன் மகள்வி எழுகிறது சுகைதி?” 

 

அனைதி சூழ்ந்தது. 
 



குளவன்திட்டிலிருந்து வந்த பாரியும் காலம்பனும் குடிலில் 
உணவருந்திக்னகாண்டி ருந்தனர். ைற்றவர்கள் பாட்டாப்பினறயில் 
அைர்ந்திருந்தனர். மதக்கன் மநற்னறப்மபால் இன்னறக்கும் 
வரவில்னல. தனது குடிலிமலமய தங்கிவிட்டான். வாரிக்னகயனும் 

நாகக்கரட்டின் ைீமத இருந்துவிட்டார். உதிரனும் ஈங்னகயனும் 
விண்டனும் எதிர்ப்புறம் நின்று மபசிக்னகாண்டிருக்க, அவர்கனளப் 
பார்த்தபடி அைர்ந்திருந்தார் கபிலர். அவரது ைனம் ைிகுந்த 
கலக்கத்தில் இருந்தது.  
 

மதக்கனிடமைா, முடியனிடமைா கலந்துனகாள்ளாைமலமய 
னபாற்சுனவனய அனழத்துவரச் னசால்லிவிட்மடாமை என்ற தவிப்பு 
அடங்கவில்னல. அந்மநரம், பாரினயப் பார்த்துவிட்டு முடியன் 
பாட்டாப்பினற மநாக்கி வந்து னகாண்டிருந்தான். அவன் இங்கு 
வருவதற்குள் எதிர் னசன்று மபசிவிடலாம் என அவனன மநாக்கி 
நடந்தார். தீப்பந்த னவளிச்சம் சிறிது னதானலவுக்குத்தான் இருந்தது. 
ஆனாலும் மவகைாக நடந்து முன் னசன்றார். 
 

மைமலயிருந்து இறங்கிக்னகாண்டிருந்த முடியனனப் பார்த்ததும் 
மதக்கனின் உடல்நலம் பற்றிக் மகட்டறிந்தார். னசாற்களின் வழிமய 
தனது கவனல னவளிப்பட்டுவிடாதவாறு னசால்ல முனனந்தான் 
முடியன். அமத முயற்சிமயாடுதான் னதாடர்ந்து வந்த கபிலரின் 
னசாற்களும் இருந்தன. மநற்று தன்னனத் மதடி வந்த காராளி 
னசால்லிய னசய்தினயப் பகிர்ந்துனகாண்டார். ``மதக்கனனமயா, 

உன்னனமயா கலந்துனகாண்டுதான் அவனுக்கு ைறுனசால் 
னசால்லமவண்டும் என்று னநடுமநரம் காத்திருந்மதன். ஆனால், 

இருவரும் வந்துமசரவில்னல. மவறு வழியில்லாைல் அனழத்துவரச் 
னசால்லிவிட்மடன்” என்றார். 
 

அதிர்ச்சிக்குள்ளானான் முடியன். ``ஏன் அப்படிச் னசான்னரீ்கள்? 

மபார்ச்சூழல் எவ்வளவு மைாசைாகிக்னகாண்டிருக்கிறது என்பனதப் 
பார்த்துக்னகாண்டுதாமன இருக்கிறரீ்கள். இந்நினலயில் அவர்கள் 
இங்கு வருவது எந்த வனகயிலும் னபாருத்தைல்ல” என்று கூறினான். 
 

``எனக்கும் புரிந்தது. அதனால்தான் அனதத் தவிர்க்க முயன்மறன். 
ஆனால், முடியவில்னல. நீங்கள் இருவரும் வந்து மசராததால் 
என்னால் மவறு முடினவடுக்க முடியவில்னல” என்றார். 



 

இவர்கள் மபசிக்னகாண்டிருக்னகயில் வரீன் ஒருவன் முடியனனக் 
கண்டு மபச பாட்டாப்பினறயிலிருந்து மைமலறி வந்தான்.  
 

``காராளி என்பவன், நாகக்கரட்டின் வடமுனனப் பள்ளத்தாக்குக்கு 
வந்துள்ளான். அவமனாடு பல்லக்கு ஒன்றும் வந்துள்ளது. கபிலரிடம் 
மகட்டுவிட்டுத்தான் வருவதாகச் னசால்கிறான். உள்மள 
அனுைதிக்கலாைா?” என்று மகட்டான். 
 

முடியன், கபிலனரப் பார்த்தான். ``நானளதான் வருவான் என 
நினனத்மதன்” என்று னைல்லிய குரலில் னசான்னார் கபிலர். 
 

வருவதன் மநாக்கம் என்னவாக இருக்கும் என முடியனால் 
புரிந்துனகாள்ள முடியவில்னல. இவ்வளவு னதானலவு வந்த பிறகு 
திருப்பி அனுப்புதல் முனறயல்ல என்று ைட்டும் மதான்றியது. ``சரி, 

காராளினய அங்மகமய நிறுத்திவிடுங்கள். பல்லக்னக ைட்டும் 
அனுப்பினவயுங்கள். வழிகாட்ட நம் வரீர்கள் வரட்டும்” என்றான். 

 

பள்ளத்தாக்கின் நுனழவுப்பகுதியில் காராளி நிறுத்தப்பட்டான். 
பறம்புவரீர்கள் இருவர் வழிகாட்ட அண்ணகர்கள் பல்லக்னகத் 
தூக்கிக்னகாண்டு பின்னதாடர்ந்தனர். 
 

பல்லக்குக்குள் உனரயாடல் இறுக்கம்னகாள்ளத் னதாடங்கியது. 
சுகைதிக்கு அச்சமும் பதற்றமும் அதிகைாகின. அடுத்து என்ன 
நடக்கும் என்பனத அவளால் எண்ணிப்பார்க்கமவ முடியவில்னல. 
முகத்தில் வியர்னவ துளிர்த்தது. ``சிறு பல்லக்கு என்பதால் 
காற்மறாட்டைாக இல்னல” என்று னபாற்சுனவயிடம் சைாதானம் 

னசால்லிக் னகாண்டாள். ஆனால், னபாற்சுனவக்கு வியர்க்கவில்னல. 



அவள் னதளிவுனகாண்டிருந்ததால், தான் னசய்யப்மபாகும் மவனல 
எத்தனகயது என்பனதப் பற்றிப் பலமுனற ைனதுக்குள் சிந்தித்துப் 
பார்த்துக்னகாண்டாள். வாழ்வு, முன்னிலும் னபாருள்னபாதிந்த 
இடத்துக்குத் தன்னன இட்டுச்னசல்வதாக உணர்ந்தாள். 
 

சுகைதியால் அனதப் புரிந்துனகாள்ள முடியவில்னல. `இவ்வளவு 
னபரிய னசயலுக்குப் மபாகும்மபாதுகூட இளவரசியால் எப்படி இயல்பு 
ைாறாைல் இருக்க முடிகிறது? என்னதான் சிந்தனனனய 
ஒருமுகப்படுத்தினாலும் ைனதின் ஆழத்திலிருக்கும் உணர்வு, 

நீருக்குள் இருக்கும் காற்றுக்குைிழினயப்மபால முகத்தில் 
னவளிப்பட்டுத்தாமன ஆகமவண்டும். ஆனால், னபாற்சுனவயின் 
முகத்தில் எனதயும் கண்டறியமவ முடியவில்னலமய?’ எனச் 
சிந்தித்தவண்ணமை இருந்தாள். 
 

இரலிமைட்டுக்கும் நாகக்கரட்டுக்கும் இனடப்பட்ட பள்ளத்தாக்கில் 
சைதளப்பயணம் என்பதால் இடுக்கி னநருக்கி உட்காரும் 
நினலயில்னல. ஆனாலும் சுகைதியால் இயல்பாய் இருக்க 
முடியவில்னல. என்ன னசய்வது எனத் னதரியாைல், னபாற்சுனவயின் 

முகத்னதப் பார்ப்பதும், பிறகு பார்னவனயத் தவிர்த்து, குனிந்து 

கால்விரல்கனளப் பார்ப்பதும், சிறு விளக்கின் அனசனவப் 
பார்ப்பதுைாக வந்தாள்.  
 

சிறிது மநரத்துக்குப் பிறகு, எனதமயா னசால்ல, தனல நிைிர்ந்து 
னபாற்சுனவனயப் பார்த்தாள். அவளது முகத்தில் ைாற்றங்கள் 
னதரிந்தன. தனது எண்ணத்திலிருக்கும் குழப்பம்தான் அப்படித் 
மதான்றுகிறது என நினனத்துக் குனிந்து னகாண்டாள்.  
 

சிறிய இனடனவளிக்குப் பிறகு ைீண்டும் னபாற்சுனவயின் முகத்னதப் 
பார்த்தாள். அவளது முகத்தில் வியர்னவத் துளிகள் இருந்தன. சுகைதி 
அதிர்ச்சிக்குள்ளானாள். திடீனரன இளவரசிக்கு என்ன ஆயிற்று எனப் 
புரியவில்னல. `காற்மறாட்டம் குனறவாக இருப்பதால் 
வியர்க்கிறமதா!’ என நினனத்து, ``பல்லக்கின் தினரனய விலக்கட்டுைா 

இளவரசி?” என்று மகட்டாள். 
 

``மவண்டாம்” என்று ைறுத்தாள் னபாற்சுனவ. இவ்வளவு மநரம் 
மபசிவந்த குரலின் இனினை இப்மபாது இல்னல. அவளது எண்ணம் 



குழப்பத்துக்குள் மூழ்குவது னதரிந்தது. சுகைதி, அவளது முகத்னதமய 
உற்றுப்பார்த்தாள்.  
 

னபாற்சுனவயின் கண்கள் இங்குைங்குைாக அனலமைாதின. சுகைதி 
தன்னனக் கண்டறிகிறாள் என்றுகூட அவளால் கணிக்க 
முடியவில்னல. ைனம் தத்தளித்தபடி இருந்தது. என்ன னசய்வனதன 
அறியாத பதற்றம் சூழ்ந்தது. சட்னடனச் னசான்னாள், ``உனது காதில் 

இருக்கும் அணிகலனனக் கழற்று.” 

 

சுகைதிக்குப் புரியவில்னல. `எனது காதணினய ஏன் கழற்றச் 
னசால்கிறாள்?’ என்று ைனம் குழம்பியபடி இருக்க, னககள் காதணியின் 
திருகாணினயத் திருகிக்னகாண்டிருந்தன. 
 

அவளின் னககள் னசய்துனகாண்டிருந்த அமத மவனலனய, 

னபாற்சுனவயின் விரல்களும் னசய்துனகாண்டிருந்தன. அவள் தனது 
காதணியின் திருகாணினயக் கழற்றிக் னகாண்டிருந்தாள். ஏன் இனதச் 
னசய்கிறாள் என்று சுகைதிக்கு முற்றிலும் விளங்கவில்னல. 
 

சுகைதி அணிந்திருந்தது சிறிய வடிவிலான பூங்குனழக் காதணி. 
அனத அவள் கழற்றும்மபாமத னபாற்சுனவ தான் அணிந்திருந்த 
னபரிய வடிவிலான ைகரக்குனழக் காதணினயக் கழற்றி சுகைதியின் 
னககளில் னகாடுத்தாள்.  
 

அனத வாங்கியபடி புரியாைல் விழித்த சுகைதினயப் பார்த்து ``நீ 
இந்தக் காதணினய இட்டுக்னகாள்” என்றாள். 
 

``இளவரசி அணிந்திருக்கும் ைகரக்குனழக் காதணினய நான் 
ைாட்டுவதா?!” னசால்லும்மபாமத அச்சத்தில் நடுங்கினாள். 
 

ஆனால் னபாற்சுனவமயா, ``நான் மவறு காரணத்துக்காகச் 
னசால்கிமறன், அணிந்துனகாள்” என்றாள். சுகைதி ைீண்டும் ைறுக்கமவ, 

சற்மற மகாபத்னத னவளிக்காட்டினாள். 
 

அதன் பிறகு சுகைதியால் ைறுக்க முடியவில்னல. பாண்டியநாட்டு 
இளவரசியின் வினலைதிப்பற்ற ைகரக்குனழக் காதணினயத் தனது 
காதில் ைாட்டிக்னகாண்டாள்.  
 



னபாற்சுனவ, சுகைதியின் காதுகனளமய உற்றுப்பார்த்தாள். 
ைகரக்குனழக் காதணி ஆடியபடிமய வந்தது.  
 

காதணினயமய பார்த்துக்னகாண்டிருந்த னபாற்சுனவ, பல்லக்கில் 

சுடர்விட்டுக்னகாண்டிருந்த சிறுவிளக்னக எடுத்து அனத சுகைதியின் 
னககளில் னகாடுத்தாள்.  
 

அவள் என்ன னசய்கிறார் என, சுகைதிக்குப் புரியவில்னல. ஆனாலும் 
அவள் னசான்னபடி விளக்னக இறக்கிப் பிடித்துக்னகாண்டாள். 
 

னபாற்சுனவமயா, பல்லக்கின் தினரனய ைிகச்சிறிய அளவு ைட்டும் 
விலக்கி னவளிப்புறைாகப் பார்த்தாள்.  
 

இவ்வளவு சிறிய அளவு விளக்னகாளியில் எனதப் பார்த்துவிட 
முடியும் எனப் புரியாைல் தவித்தாள் சுகைதி.  
 

சிறிது மநரத்துக்குப் பிறகு விளக்னக ைீண்டும் மைமல ைாட்டச் 
னசான்னாள்.  
 

சுகைதி விளக்னக ைாட்டினாள். 
 

``தங்களின் நடவடிக்னக எதுவும் புரியும்படி இல்னல இளவரசி.” 

 

``சிறிது மநரம் னபாறு னசால்கிமறன்.” 

 

னபாற்சுனவயின் ைனம் சற்மற அனைதினகாண்டது. அடுத்து என்ன 
னசய்யமவண்டும் என வினரவாக முடினவடுக்கத் னதாடங்கினாள். 
இனத சுகைதிக்குத் னதரியப்படுத்துவது அவசியம் எனத் மதான்றியது. 
 

இதுவனர மபசியனதவிட னைல்லிய குரலில் னசான்னாள், ``நான் 
னசால்வனதக் மகட்டு அச்சப்படாமத. நைது பல்லக்னகத் தூக்கி 
வருகிறவர்கள் அண்ணகர்கள் அல்லர்.” 

 

ஒரு கணம் நடுங்கி ைீண்டாள் சுகைதி, ``என்ன னசால்கிறரீ்கள் 
இளவரசி?” 

 

``ஆம். நினனவுனதரிந்த நாள் முதல் பல்லக்கில் பயணிப்பவள் நான். 
பல்லக்குப் பயணத்தின் அத்தனன விதத்னதயும் என்னால் எளிதில் 



கண்டறிய முடியும்.” 

 

கண்ணினைக்காைல் பார்த்தாள் சுகைதி.  
 

``அண்ணகர்கள் பல்லக்னகத் தூக்குவதற்கும் ைற்றவர்கள் 
பல்லக்னகத் தூக்குவதற்கும் எவ்வளமவா மவறுபாடுகள் உண்டு. 
அண்ணகர்கள் பல்லக்னகத் தூக்கிச்னசல்வது நீரில் ைிதக்கும் பூனவப் 
மபான்றது. அதுமவ ைற்றவர்கள் தூக்கிச்னசல்வது கூனடயில் 
தூக்கிச்னசல்லும் பூனவப்மபான்றது. வசீும் காற்றுக்கும் 
தூக்கிச்னசல்பவரின் மதாள் குலுங்கலுக்கும் பூ ஆடிக்னகாண்மடதான் 

இருக்கும்.” 

 

``இவர்கள் அண்ணகர்கள் இல்னலயா இளவரசி?” 

 

``ஆம். எனக்கு முதலிமலமய சிறிய ஐயம் வந்தது. ஆனால், மைடு 
பள்ளத்தில் பல்லக்னகத் தூக்கி வந்ததாலும், சிறுபல்லக்கில் இருவர் 
ைிக னநருக்கைாக உட்கார்ந்திருந்ததாலும் கண்டறியாைல் 
விட்டுவிட்மடன். இப்மபாது சைதளத்தில் னசல்லும்மபாது எனது 
ைகரக்குனழக் காதணிகள் காதுைடல்களிலிருந்து அனசந்து அனசந்து 
கழுத்னதப் மபாய்த் தட்டிக்னகாண்மட இருந்தன. இவ்வளவு கனைான 
காதணிகள் இப்படி அனசயும்படி அண்ணகர்கள் ஒருமபாதும் 
பல்லக்னகத் தூக்கிச்னசல்ல ைாட்டார்கள். அதனால்தான் உனது 
காதில் ைாட்டி அனவ அனசயும் விதத்னதப் பார்த்மதன்.” 

 

``தினரனய விலக்கிக் கீமழ பார்த்தது?” என்று மகட்டு முடிக்கும் முன் 

னபாற்சுனவ னசான்னாள், ``ஐயத்னத உறுதிப்படுத்திக்னகாள்ள 
மவண்டுைல்லவா? அதனால் விளக்கின் ஒளியில் 
தூக்கிச்னசல்பவர்களின் கால்கனளப் பார்த்மதன்.” 

 

சுகைதியின் கண்கள் நடுங்கியபடிமய அவளது முகத்னதப் பார்த்தன. 
னபாற்சுனவ னசான்னாள், ``அண்ணகர்களின் கால்களில் முடி 
இருக்காது. ஆனால், இந்தக் கால்கனள நீ பார்க்கிறாயா?” என்றாள்.  
 

பதறினாள் சுகைதி, ``அப்படினயன்றால் நம்னைத் தூக்கிச்னசல்வது யார் 
இளவரசி?” 

 

சற்று அனைதிக்குப் பிறகு னசான்னாள், ``நம் அண்ணகர்கனள 



நைக்குத் னதரியாைமலமய ைாற்ற, மவறு யாரால் முடியும்? நம் 
மபரரசர்தான் இனதச் னசய்திருப்பார்.” 

 

``ஏன்?” 

 

``பாரினயக் னகால்ல நம் மூலம் னசய்யப்பட்டிருக்கும் ஏற்பாடாக 
இஃது இருக்கலாம்.” 

 

னசால்லும்மபாமத னபாற்சுனவக்கு வியர்த்து அடங்கியது. 
``னகானலனயத் தடுக்க வருவதாக நினனத்து, னகானலயாளிகனள 
அனழத்து வந்துள்மளன்.” 

 

சுகைதிக்கு ையக்கம் வருவதுமபால் இருந்தது. னபாற்சுனவயின் 
கண்கனளக்கூட அவளால் பார்க்க முடியவில்னல; நீர் னபருகியது.  
 

பல்லக்கு சட்னடன நின்றது. பறம்புவரீர்கள், ``பல்லக்னக இங்கு 
இறக்குங்கள்” என்று னசால்வது மகட்டது. 
 

பதறிய சுகைதி, னபாற்சுனவயின் னககனள இறுகப்பற்றினாள். 
 

``நான் உங்கனள இறங்க விட ைாட்மடன்” 

னசால்லிக்னகாண்டிருக்கும்மபாமத கண்ணரீ் னபாங்கியது. 
 

அவளின் பிடியிலிருந்து னககனள விலக்கி, அவளின் தனலனயத் 
னதாட்டபடி னபாற்சுனவ னசான்னாள், ``பதற்றப்படாமத. நாம் எண்ணிய 
இடத்துக்குத்தான் வந்துள்மளாம். இனி பின்வாங்க முடியாது. நைது 
அறிவு நைக்குக் னகனகாடுக்கும். நம்பிக்னகயுடன் எதிர்னகாள்மவாம்.” 

 

``இல்னல. நான் கடனை வழுவ ைாட்மடன். உங்களுக்கு எந்தத் 
தீங்கும் மநர அனுைதிக்க ைாட்மடன்” என்று பதறினாள்.  
 

``நீ எனது கனவின் ைிச்சம். உனது வார்த்னதகளில்தான் அது 
முழுனைனகாள்ளப் மபாகிறது. இங்கு என்ன நடந்தாலும் பல்லக்னக 
விட்டு நீ கீழிறங்கக் கூடாது” என்று னசால்லியபடி சட்னடனத் தினர 
விலக்கி னவளிமயறினாள் னபாற்சுனவ. 
 

தூக்கிவந்த அறுவர் தனலவணங்கி நின்றிருந்தனர். அவர்களுக்கு 
அருகில் பறம்பு வரீர்கள் நால்வர் நின்றிருந்தனர். பல்லக்கிலிருந்து 



னவளிவந்ததும் எதிரில் இருந்த ைரத்தின் அடிவாரத்னதப் பார்த்தாள். 
அங்கு நினறய தீப்பந்தங்கள் எரிந்துனகாண்டிருந்தன. ைரத்தின் 
அடிவாரத்தில் இருந்த கல் இருக்னககளில் ஆமறழு மபர் 
மபசிக்னகாண்டிருந்தனர். இடது ஓரத்தில் ஆசான் கபிலர் இருந்தார்.  
 

பாட்டாப்பினறயின் வலது ஓரத்தில் பாரி இருந்தான். இனடயில் 
முடியன், ஈங்னகயன், உதிரன், விண்டன், காலம்பன் ஆகிமயார் 
இருந்தனர். ஆனால், னபாற்சுனவ யானரயும் பார்க்கவில்னல. மநராக, 

கபிலனர மநாக்கி நடக்கத் னதாடங்கினாள். 
 

ைனதுக்குள் எண்ணங்கள் புரண்னடழுந்து னகாண்டிருந்தன. மசாழனின் 
சதித்திட்டத்னத எப்படிச் னசால்வது? உடன் வந்துள்ள பாண்டிய 
வரீர்களின் தாக்குதனல எப்படித் தடுப்பது? எதுவுமை அவளுக்குப் 
பிடிபடவில்னல. கண்களுக்கு மவனறதுவும் னதரியவில்னல. 
ஆசானின் முகம் ைட்டுமை னதரிந்தது. அவரின் அருகில் வந்து 

நின்றாள் னபாற்சுனவ. `மவகைாக வந்துவிட்மடாைா?’ என ஒரு கணம் 
எண்ணினாள். என்ன முடினவடுப்பது என்பதறியாத பதற்றத்மதாடு 
பணிந்து ஆசானின் கால்கனளத் னதாட்டாள்.  
 

கண் கலங்கிய கபிலர், அவளுக்கு வாழ்த்து னசால்லி எழுந்திருக்கச் 
னசான்னார். ஆனால், னபாற்சுனவயால் எழுந்திருக்க முடியவில்னல. 
அடுத்து என்ன னசய்வது என்பது அவளுக்குப் பிடிபடவில்னல. 
குனிந்து வணங்கியபடி இருந்தவளின் ைனம் னகாந்தளித்தபடி 
இருந்தது. தன் வழியாகப் பாரினய எப்படி அனடயாளம் 

கண்டறிவார்கள்; தாக்குதலுக்கு என்ன உத்தினய வகுத்திருப்பார்கள் 
எனச் சிந்தித்தபடிமய எழுந்தாள்.  
 

ஆசான் வாஞ்னசமயாடு அவளின் தனலனயத் னதாட்டு வாழ்த்து 
னசால்லியபடி இருக்க, அவர் முகத்னதப் பார்த்ததும் னபாற்சுனவ 
மகட்டாள், ``ஈங்னகயன் எங்கு இருக்கிறார் ஆசாமன?” 

 

சற்மற அதிர்ச்சிக்குள்ளானார் கபிலர். `பாரினயத்தாமன மகட்பாள் என 

நினனத்மதாம். ஏன் ஈங்னகயனனக் மகட்கிறாள்?’ எதுவும் 
புரியவில்னல. இடதுனகனய நீட்டி மூன்றாவதாக நிற்பவனனக் 
காட்டினார் கபிலர். 
 



னபாற்சுனவயின் கால்கள் அவனன மநாக்கித் திரும்பின. பல்லக்கின் 

மைற்பிடிைானங்கள் முழுவதும் உள்னளாடுங்கிய ஈட்டிகளால் 
ஆனனவ. `னபாற்சுனவ, கபிலனர வணங்கிய பிறகு பாரினய 
வணங்கிப் மபசுவாள். அந்தக் கணத்தில் அவனனத் தாக்கி 
அழிக்கமவண்டும்’ என்னும் ஆனணமயாடுதான் நன்கு பயிற்சினபற்ற 
வரீர்கனளக் குலமசகரபாண்டியன் அனுப்பியிருந்தார். னபாற்சுனவயின் 
கால்கள் ஈங்னகயனன மநாக்கி நகரத் னதாடங்கியமபாது பாண்டிய 
வரீர்கள் பல்லக்மகாடு ஒட்டியுள்ள ஈட்டினய இறுகப்பற்றினர். 
 

னபாற்சுனவயின் ைனம் தள்ளாடியது. `பாரி எங்கு இருக்கிறான்; ஒரு 
கணமைனும் அவன் முகத்னதப் பார்க்க மவண்டும்’ என ைனதுக்குள் 
மதான்றியது. `ஒருமவனள அந்த முகத்னதப் பார்த்துவிட்டால், 

தன்னன அறியாைமல னககள் குவிந்து தாள்பணிந்துவிடுமவாம். 
மவண்டாம்’ என ைனதின் அடங்காத தவிப்மபாடு மூன்றாம் 

நினலயில் இருந்த ஈங்னகயனின் முன்னால் வந்து நின்றாள். உடன் 
நிற்கும் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்னல.  
 

ஈங்னகயனனப் பார்த்தபடி னககனளக் குவித்து கால் னதாட்டு 
வணங்க ைண்டியிட்டாள் னபாற்சுனவ. ஈங்னகயன் பதற்றத்மதாடு 
அவனளத் தடுக்க முற்படும்மபாது பாண்டிய வரீர்களின் ஈட்டிகள் 
ைின்னனலனப் பாய்ந்தன. அருகில் நிற்பவர்கள் என்னனவன்று அறியும் 
முன்பு அடுத்தடுத்து இறங்கின ஈட்டிகள். ைற்றவர்கள் ஈங்னகயனன 
மநாக்கி ஓடிவருவதற்குள் கபிலரின் முகம் மநாக்கிப் பயீ்ச்சியடித்தது 
ஈங்னகயனின் குருதி. கணமநரத்தில் பாட்டாப்பினற மபார்க்களைானது.  
 

எதிர்பாராத கணத்தில் தாக்குதலில் இறங்கிய பல்லக்குத் 
தூக்கிகனளச் சுற்றி நின்றிருந்த பறம்புவரீர்கள், கண்ணினைக்கும் 
மநரத்தில் னவட்டிச் சரித்தனர். ஒருவன்கூட உயிர் தப்பவில்னல. 
அலறல் ஒலி மைனலழும் முன்மப எல்லாம் முடிந்தன. 
 

தாக்குதல் ஓனச மகட்டுப் பதற்றத்மதாடு பல்லக்னக விட்டு 
னவளியில் வந்தாள் சுகைதி. ைரத்தடினயப் பார்த்த கணத்தில் 
``ஐமயா... இளவரசி..!” என்று உயிர் உருகக் கத்திக்னகாண்டு ஓடினாள். 
 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்... 
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தட்டியங்காட்டில் ஆறாம்நாள் மபார் னதாடங்கவிருந்தது. 
இருபக்கமும் பனடகள் அணிவகுத்தன. வழக்கம்மபால் தினசமவழர் 
பரண்ைீது ஏறினார். மநற்னறப்மபால இன்று இருக்காது; தாக்குதல் 
முழு அளவில் இருக்கும் என்று நினனத்தபடி நாழினகக்மகாலின் 
நிழனல உற்றுமநாக்கிக்னகாண்டிருந்தார். இருபக்கப்பனடப் பிரிவுகளும் 
ஒன்றினன ஒன்று எதிர்மநாக்கியபடி இருந்தன.  

 

மபார் னதாடங்கும் மநரம் னநருங்கிய பின்னும் உதியஞ்மசரலும் 
னசங்கனச்மசாழனும் கூடாரத்னத விட்டு னவளிவரவில்னல. 
ஈங்னகயன் தங்களுக்கு வழங்கிய வாக்குப்படி நடந்துனகாண்டானா 
என்பது னதரியவில்னல. ஆனால், பறம்புப்பனட முழுனையாகத் 

தட்டியங்காட்டில் வந்து அணிவகுத்து நிற்கிறது. அப்படினயன்றால் 
பாரி னகால்லப்படவில்னலயா; என்னதான் நடந்தது என்பனத அறிய 
இருவரும் தவித்தனர். 
 

இன்னனாரு பக்கம் குலமசகரபாண்டியனின் கூடாரத்தில் 
னபாதியனவற்பன் இருந்தான். மநற்றிரவு இரலிமைடு மநாக்கிப் 



புறப்பட்ட னபாற்சுனவ இன்னும் வந்துமசரவில்னல. 
அனழத்துச்னசன்ற காராளியும் வரவில்னல என்று ஆறு ஊர்களிலும் 
உள்ள உளவுக்காரர்களிடைிருந்து உறுதியான னசய்திகள் 
வந்துனகாண்டிருக்கின்றன. அப்படினயன்றால், அங்கு என்னதான் 
நடந்தது; பல்லக்குத்தூக்கிகளாக அனுப்பப்பட்ட பாண்டியநாட்டு 
வரீர்கள் தங்களுக்கு இட்டபணினயச் னசய்தார்களா; பாரி 
னகால்லப்பட்டானா, இல்னலயா; பறம்புப்பனட வழக்கம்மபால் வந்து 
அணிவகுத்து நிற்பனதப் பார்த்தால் பாரி னகால்லப்படவில்னல என்று 
னதரிகிறது. ஒருமவனள பாரி தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி அவனுக்குச் 
சிகிச்னசயளிக்கின்றனரா; னபாற்சுனவ என்ன ஆனாள் 
என்ற  வினடனதரியாத மகள்விகளுக்குமுன் நினலனகாள்ளமுடியாத 
பதற்றத்தில் நின்றுனகாண்டிருந்தார் மபரரசர் குலமசகரபாண்டியன். 
 

மபார் னதாடங்கும் மநரம் னநருங்கியதால் னசங்கனச்wமசாழன், “நாம் 
முதலில் மபார்க்களம் புகுமவாம்; இல்னலனயன்றால் பாண்டியனுக்கு 
நம்ைீது ஐயம் உருவாகும். ஈங்னகயனின் தாக்குதல் என்னதான் 
ஆனனதன்று அங்கிருந்தபடிமய னதரிந்துனகாள்ள முயல்மவாம்” என்று 
உதியஞ்மசரலிடம் னசான்னான். அவனது கூற்றினன உதியஞ்மசரலும் 

ஏற்றான். இருவரும் கவசம்பூண்டு மபார்க்களம் புறப்பட்டனர். 
 

பாண்டியனுக்கும் இமத நினலதான். நாம் மபார்க்களத்தில் 
இல்னலனயன்றால் மசரனுக்கும் மசாழனுக்கும் நம்ைீது ஐயம் வரும். 
எனமவ வழக்கம்மபால் நாம் மபார்க்களம் னசல்மவாம். பாரியின் 
ைீதான நம் வரீர்களின் தாக்குதல் பற்றி அங்கிருந்தபடிமய 
அறிந்துனகாள்ள முயல்மவாம்” என்று னசால்லி, னபாதியனவற்பனுடன் 

மபார்க்களம் புறப்பட்டார் குலமசகர பாண்டியன்.  

 



பறம்பு வரீர்கள் வழக்கம்மபால் முழு ஆற்றமலாடு களத்தில் 
நின்றனர். ஆனால், பறம்புத் தளபதிகள் எல்மலாரும் 
னபருங்கலக்கத்தில் இருந்தனர். மநற்றிரவு நடந்த நிகழ்வு அவர்கள் 
அத்தனன மபனரயும் உலுக்கியிருந்தது. பாட்டாப்பினறயில் 

அனனவரும் இருக்கும்னபாழுமத பாரினயக் னகால்ல நடந்த முயற்சி 
அவர்கனளப் மபரதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. 
 

சுகைதியின் கதறலும் கபிலரின் கண்ணரீும் யானரயும் 
இயங்கவிடவில்னல. எல்மலாரும் நினலகுனலந்து நின்றனர். 
பாண்டிய வரீர்கள் எறிந்த ஈட்டிகள் னபாற்சுனவனயயும் வழீ்த்தின. 
கபிலர் ஓடிப்மபாய் அவனளத் தூக்கும் முன்மப உயிர்பிரிந்தது. அதன் 

பின்புதான் பல்லக்கிலிருந்து சுகைதி னவளியில் வந்தாள்.  
 

னபாற்சுனவயின் நினலகண்டு கதறிக்னகாண்டு ஓடினாள். குருதியில் 
மூழ்கிக்கிடந்த னபாற்சுனவயின் கால்கனளத் தனது ைடியில் 
எடுத்துனவத்துக்னகாண்டு காடதிரக் கதறினாள். அவள் னசால்லி 
அழுத னசாற்கனள நினனக்க நினனக்க முடியனின் கண்களில் 

நீர்னபாங்கியபடி இருந்தது. 
 

பறம்புப்பனடயின் முன்பகுதினய வழக்கம்மபால் அவன் குதினரயில் 
சுற்றிவந்தான். எதிரிகளும் தங்களின் பனடகனள அணிவகுத்து 
நிறுத்தியிருந்தனர். மதர்ப்பனடயில் கருங்னகவாணன் 
நின்றுனகாண்டிருந்தான். பனடயின் நடுப்பகுதியில் னையூர்கிழார் 

நின்றுனகாண்டிருந்தார். குதினரயில் னசன்றுனகாண்மட 
எல்லாவற்னறயும் பார்த்தபடி பனடனயக் கடந்தான் முடியன். 
அவனால் சிந்தனனனய ஒருமுகப்படுத்த முடியவில்னல. 
 

எப்னபாழுதும்மபால் பனடயின் இறுதிப்பகுதியில் 
நின்றுனகாண்டிருந்தான் மதக்கன். மநற்றிரவு அவன் நாகக்கரட்டில் 
கூடாரத்தில் தங்கியிருந்தான். நடந்த தாக்குதனலக் மகள்விப்பட்டு 
அவசர அவசரைாக அங்கு ஓடினான். பாட்டாப்பினறக்குத் மதக்கன் 
வந்து நின்றதும் அவன் கால்கனளப்பற்றிக் கதறினார் கபிலர். 
னபரும்புலவரின் கண்ணரீ்பட்ட கணத்தில் மதக்கனின் உடமல 
நடுங்கியது.  
 

குருதினபாங்கும் னபாற்சுனவயின் உடனல ைடியில் கிடத்தியிருந்த 



கபிலர், எதிரில் சாய்ந்துகிடந்த ஈங்னகயனனயும் பார்த்துக் 
கதறிக்கதறி அழுதார். எல்லாக் னகானலகளுக்கும் தாமன காரணம் 
ஆகிவிட்டதாக நினனத்தார். அத்தாக்குதனல யாராலும் 

விளங்கிக்னகாள்ள முடியவில்னல. 
 

ஈங்னகயன்ைீதான இரக்கமும் தங்களின் கண்முன்னால் ஒரு னபண் 

னகானலனசய்யப்பட்டுவிட்டாள் என்ற பதற்றமும் அனனவனரயும் 
நினலகுனலயச் னசய்தன. நள்ளிரவுக்குப்பின் சுகைதி மபசத் 
னதாடங்கினாள். னபாற்சுனவயின் உடலில் கசிந்துனகாண்டிருக்கும் 
குருதி பாரியின் உயிர்காக்கச் சிந்தப்பட்டது என்பனத அறிந்தனபாழுது 
பறம்மப உனறந்துமபானது. 

 

தினசமவழர் தன் னககனள உயர்த்தியவுடன் மபார்முரசங்கள் 
முழங்கின. தட்டியங்காட்டுப்மபாரின் ஆறாம்நாள் னதாடங்கியது. 



பனடகளின் தாக்குதல் னதாடக்கத்திமலமய வறீுனகாண்டு 
இருப்பதுமபால் அவருக்குத் னதரிந்தது. பறம்புப்பனட வழக்கம்மபால் 
அணிவகுத்திருந்தது. இரவாதன் இரவு முழுவதும் குளவன்திட்டின் 

அடிவாரத்தில் தனது பனடனயப் பயிற்றுவித்தான். அவனுடன் 
மசர்ந்து மூஞ்சனலத் தாக்கி நீலனன ைீட்பதற்கான திட்டத்தின் 
தளபதிகளான கரிணியும் பிடறிைானும் இடமும் வலமுைாக வந்து 
நின்றனர். குளவன் திட்டிலிருந்து மநராகத் தட்டியங்காட்டுக்கு 
வந்துமசரத்தான் னபாழுது சரியாக இருந்தது. மநற்றிரவு நடந்தது 
எதுவும் இரவாதனுக்குத் னதரியாது. வழக்கம்மபால் பறீிடும் 
ஆற்றமலாடு களம்வந்து நின்றான் இரவாதன். 
 

மபாரின் முதல் நாழினகயிமலமய ஆயுதங்களின் சீற்றம் 
அதிகைிருந்தது. குறிப்பாக மவந்தர்பனடயின் தாக்குதல் 
ைிகுவலினைமயாடு இருந்தது. பறம்பின் விற்பனட எனதமநாக்கித் 
திரும்பி நகர்வது என்பனத இன்னும் முடிவுனசய்யாைல் இருந்தது. 
எப்னபாழுதும் உதிரன் மபார்னதாடங்கிய கணத்திமலமய அதனன 
முடிவுனசய்வான். ஆனால் இன்று அவன் முடிமவதுைின்றிக் களத்தில் 
நின்றான். மநற்றிரவு பாட்டாப்பினறயில் தாக்குதல் நடத்தனபாழுது 
அவனது னகயருமகதான் ஈங்னகயன் இருந்தான். அவன்ைீது ஈட்டிகள் 
பாய்ந்தனபாழுது துடித்துப்மபானான் உதிரன். தாக்குதல் நடத்திய 
பாண்டியனின் பல்லக்குத் தூக்கிகனள கணமநரத்தில் பறம்புவரீர்கள் 
னவட்டிவசீினர். ஆனாலும் ஈங்னகயனன இழந்ததால் வந்த ஆமவசம் 

கட்டுக்கடங்காைல் இருந்தது.   
 

சுகைதி மபசத் னதாடங்கிய பிறகு நினலனை தனலகீழாக ைாறியது. 
மவட்டுவன் பானறக்கு அருகில் சிகிச்னச எடுத்துவந்த 
ஈங்னகயனனயும் அவன் மதாழர்கனளயும் நம்பிக்னகக்கு உரியவர்கள் 
என்று னதரிவித்தது நீலனும் உதிரனும்தான். அவர்கனளப்பற்றி 
இன்னும் நன்கு விசாரித்து அறியாைல் தவறு னசய்துவிட்மடாமைா 

என்று மதான்றியது. ஆனாலும் துமராகம் கழுத்துவனர வந்து 
நின்றனத யாராலும் எளிதில் கடக்க முடியவில்னல. மதக்கன், 

முடியன், உதிரன், விண்டன் என எல்மலாரும் தட்டியங்காட்டில் 
நினலகுனலந்து நின்றுனகாண்டிருந்தனர். 
 

மவந்தர்களின் தரப்பில் குலமசகரபாண்டியன், னசங்கனச்மசாழன், 



உதியஞ்மசரல், னபாதியனவற்பன் ஆகிய நால்வரும் வினட அறிய 
முடியாத மகள்விகமளாடு நின்றுனகாண்டிருந்தனர். அவர்களால் 
மபார்க்களத்தில் கவனங்னகாள்ள முடியவில்னல. தாம் னபரிதும் 
நம்பிய திட்டத்தால் ஏற்பட்ட பயனனன்ன என்பனத எவ்வனகயிலும் 

உறுதிப்படுத்த முடியாைல் தவித்துக்னகாண்டிருந்தனர். 
 

ஆனால், அவர்கள் தளபதிகளான உறுைன்னகாடி, துடும்பன், 

னவறுகாளன், ைாகனகன், கருங்னகவாணன், னையூர்கிழார் ஆகிய 
யாருக்கும் எவ்விதக் குழப்பமும் பதற்றமும் இல்னல. மநற்றிரவு 
நடந்த எதுவும் அவர்களுக்குத் னதரியாது. எனமவ, அவர்கள் 

மபார்க்களத்துக்குரிய னசயல்திட்டங்கமளாடு நின்றனர். 
 

தாக்குதலின் தன்னைனய வழக்கம்மபால் குளவந்திட்டிலிருந்து 
பார்த்துக் னகாண்டிருந்தான் பாரி. மநற்றிரவு கண்களுக்கு முன் 
பறீிட்ட குருதினயல்லாம் தன்னபாருட்மட பறீிட்டது. கபிலரின் ைடிைீது 
சாய்ந்துகிடந்த னபாற்சுனவனய னநடுமநரம் பார்த்துக்னகாண்மட 
இருந்தான். இன்னனாரு புறம் ஈங்னகயனின் உடல் கிடந்தது. சுகைதி 
னசால்லக்மகட்ட பின் அவனது உடனல யாரும் ைடிைீது தூக்கி 
னவத்துக்னகாள்ளவில்னல. 
 

னகால்லப்பட்ட இருவருக்குைாகக் கலங்கிய உள்ளம் 
சிறிதுமநரத்திமலமய ஒருவருக்கு எதிராக ைாறியது. னபருகிய குருதி 
துமராகத்தால் காய்ந்தும் தியாகத்தால் ஒளிர்ந்தும் னவளிப்பட்டது. 

 

ஈங்னகயன் தன் குலங்காக்கத்தாமன இக்னகாடிய னசயலுக்கு ஒத்துக் 

னகாண்டுள்ளான். தனலமுனற தனல முனறயாகப் மபாராடியும் 



மசாழப்மபரரனச வழீ்த்த முடியவில்னல. இந்நினலயில் தன் 
குலங்காக்க அவன் னசய்த கனடசி முயற்சியாக இது இருந்துள்ளது. 
ஏமதா ஒருவனகயில் அவனது குருதியிலும் தியாகத்தின் சிற்னறாளி 
அடங்கியிருந்தது. ைீதைிருக்கும் கரும்பாக்குடி வரீர்கள் அனனவரும் 
இரமவாடு இரவாகப் பறம்பு வரீர்களால் சூழப்பட்டனர். ஒரு சிலருக்கு 
ைட்டுமை இத்திட்டம் னதரிந்திருந்தது. ைற்றவர்களுக்குத் 
னதரியவில்னல. இவர்கனள என்ன னசய்வது; னகது னசய்து 
சினறயிடுவது என்ற பழக்கமை பறம்பில் இல்னல. தனலவன் னசய்த 

தவற்றுக்காக ைற்றவர்கனள தண்டித்தல் தகுைா; இப்படிமய 
அனுப்பினால் எதிரிகமளாடு மசர்ந்து நைக்கு எதிராகப் மபாரிடவும் 
வாய்ப்புள்ளது என்று பறம்புத் தளபதிகள் தங்களது அறத்திற்கும் 
ஈங்னகயனின் துமராகத்திற்கும் இனடயில் முடினவடுக்க முடியாைல் 
அல்லாடினர்.  
 

பாரி குளவன்திட்டு மநாக்கிப் புறப்படும்னபாழுது “ஈங்னகயனின் 
இறுதிச் சடங்கினனச் னசய்ய அவர்கனள அனுைதியுங்கள்” என்று 
மதக்கனிடம் னசால்லி விட்டுப் மபானான். அவனது னசால்லிலிருந்மத 
இச்னசயலின்பால் அவன் னகாண்டுள்ள கருத்னதத் மதக்கனால் 
புரிந்துனகாள்ள முடிந்தது.  
 

“மபார் முடியும் வனர ஆயுதங்கனளத் னதாடக்கூடாது. ைீறி 
ஆயுதங்கனளக் னகக்னகாண்டால் அதற்குரிய வினளவிற்கு 
ஆளாவரீ்கள்” என்று கூறி, அவர்கள் இருக்க மவண்டிய இடத்னதயும் 
னதரிவித்தான். அவர்கள் அனனவனரயும் காரைனலயின் பின்புறம் 
அனழத்துச்னசல்ல, பறம்புவரீர்கள் ஆயத்தைாயினர் 

 

மதக்கன் தட்டியங்காட்டுக்கு வந்துமசர்ந்த சிறிதுமநரத்திமலமய மபார் 

னதாடங்கியது. வழக்கம்மபால் இருபக்க அணிகளும் 
மபாரிட்டுக்னகாண்டிருந்தன. அவனுனடய எண்ணங்கள் முழுக்க 
மநற்றிரவு நடந்த நிகழ்வுபற்றிமய இருந்தது. ‘கபிலர், னபாற்சுனவ 
வருவதற்கு அனுைதினகாடுக்கவில்னல என்றால் என்ன 
நடந்திருக்கும்? குனகக்காவலின்னபாழுது ஈங்னகயனால் பாரினய 
ஒன்றும் னசய்துவிட முடியாது. அது னகாடிவரினசனகாண்ட குனக. 
பாரி எங்கு துயில்கிறான் என்பனதமய கண்டறிய முடியாது. காவல் 
எல்னலனயத் தாண்டி உள்மள நுனழந்திருந்தால் னவளிவருதற்கான 



வழினயமய கண்டறிய முடியாது. ஒன்றினுள் ஒன்றாகப் பின்னல் 
னதாடர்புகனளக்னகாண்ட அக்குனகக்குள் நுனழபவன் எளிதில் 
சிக்கிக்னகாள்வான். ஈங்னகயனின் மநாக்கம் அனனவராலும் 
அறியப்பட்டிருக்கும். 
 

மகாட்னடகளிலும் அரண்ைனனயிலும் நடக்கும் சதினயப்மபால 
எந்தனவாரு தாக்குதனலயும் பறம்பில் எளிதில் நடத்திவிட முடியாது. 
ஆனால் யாராக இருந்தாலும் ஏைாறும் ஓர் இடமுண்டு. அதுதான் 
பறம்பு வரீர்கள் பல்லக்கின் தன்னைனய அறியாைல் பாட்டாப்பினற 
வனரக்கும் அனத அனுைதித்தது. அந்த வனகயான பல்லக்கினன 
இதற்கு முன்னால் பார்த்தறியாததாலும் இரவு மநரைாக 
இருந்ததாலும் அதன் மைற்புறத்தில் ைனறத்துனவக்கப்பட்டிருந்த 
ஈட்டிகனளக் கவனிக்காைல் விட்டனர்.  

 

சில நாள்களாக ஈங்னகயனின் தாக்குதல் னசால்லிக்னகாள்ளும்படி 
இல்னல. அதற்குக் காரணம் அவன் வகுக்கப்பட்ட பனடயினூமட 
தாக்கிமுன்மனறும் பயிற்சியற்றவன் என நினனத்மதாம். ஆனால், 

அவன் எதிரிகளால் இயக்கப்பட்டுள்ளான் என்பனத அறியாைல் 

மபாய்விட்மடாம்’ என்று எண்ணங்கனள ஓடவிட்டபடி ஈட்டினய 
ஊன்றிப்பிடித்து நின்றுனகாண்டிருந்தான் மதக்கன். 
 

னபாழுது உச்சத்னதத் னதாட்டுக் னகாண்டிருந்தது. பறம்பின் வரீர்கள் 
வழக்கம்மபால் தாக்குதனல நடத்திக் னகாண்டிருந்தனர். தனித்த 
உத்திகள் வகுக்கப்படாத நினலயில் நின்றுதாக்கும் முனறனய 
அவர்கள் கனடப்பிடித்துக் னகாண்டிருந்தனர். வாட்பனடத் தளபதியாக 
இருக்கும் மதக்கன் பின்வரினசயில் இருப்பதால் இளம்வரீன் 
அருவன் பனடனய வழிநடத்தினான். 
 

முடியனின் சிந்தனனயில் னவறுனை மைவி இருந்தது. பறம்பின் 
உள்நிலத்துக்குள் தனது னகக்னகட்டும் னதானலவில் எதிரியின் 



ஈட்டிகள் பாய்ந்திருக்கின்றன என்றால் நாம் இன்னும் 
எச்சரிக்னகமயாடு இருந்திருக்க மவண்டும். தான் தவறவிட்ட 

இடனைன்ன என்று சிந்தித்தபடி இருந்தான். மவந்தர்பனடயின் 
தாக்குதலில் ஏமதா மவறுபாடு இருப்பனத அவ்வப்னபாழுது பார்க்க 
முடிந்தது. ஆனால், னபரிதாக எதுவும் மதான்றவில்னல.  
 

பகற்னபாழுதின் இருபதாவது நாழினக 
னநருங்கிக்னகாண்டிருந்தனபாழுது மவந்தர்பனடயின் தாக்குதலில் 
மவகம் கூடியது. அத்தாக்குதனல எதிர்னகாள்ளப் பறம்பு வரீர்களுக்கு 
சற்மற மநரம் மதனவப்பட்டது. னவறும் தடுப்பரண் தாக்குதல் 

ைட்டுமை மபாதாது, உத்தினய ைாற்ற மவண்டும் என்பனத 
உதிரன்தான் முதலில் உணர்ந்தான். கூவல்குடியினர் மூலம் னசய்தி 
முடியனுக்குச் னசால்லப் பட்டது. அவன் அனத உணர்ந்து அடுத்து 
என்ன நடக்கும் என்ற சிந்தனனயில் இருந்தான். ஆனால், எதிரியின் 
தாக்குதல் திட்டம் என்னவாக இருக்கும் என்பனதக் கணிக்க 

முடியவில்னல. மவந்தர்பனடயின் தாக்குதல் பலைடங்கு 
வரீியைனடந்தது. 
 

அப்னபாழுதுதான் முடியன் ஒன்னறக் கவனித்தான். கானலயிலிருந்து 
கருங்னகவாணன் மதர்ப்பனடயிமலமய நின்றிருந்தான். ஏன் 
மவறுபக்கம் மபாகாைல் இங்மகமய இருக்கிறான் என்று சிந்தித்த 
னபாழுதுதான் னையூர்கிழாரின் நினனவு வந்தது. 
தனலனைத்தளபதியிடம் ைற்ற தளபதிகளுக்குச் னசய்தினயச் மசர்க்க 
மூன்று மபார்ப்பணியாளர்கள் இருப்பர். தனித்த 
ஆனடயனைப்புனகாண்ட அவர்கள் மூவரும் இன்று னையூர்கிழாரின் 
அருகில் நின்றனர். முடியன் கானலயில் பார்த்த காட்சினய 

இப்னபாழுது ைீண்டும் நினனவுபடுத்திப்பார்த்தான். சற்மற 
அதிர்ச்சியாக இருந்தது.  
 

‘இன்னறய மபாரின் தனலனைத் தளபதியாக னையூர்கிழாரா 
களத்தில் நிற்கிறான்?’ எண்ணிப்பார்த்தபடிமய அதனன 
உறுதினசய்தான். அப்படினயன்றால் தாக்குதலின் உத்தி 
வழக்கைானதாக இருக்காது. நைது தாக்குதனல உடனடியாக 
மவகப்படுத்த மவண்டும் என முடிவுனசய்தான். கூவல்குடியினர் 
மூலம் அனனத்துத் தளபதிகளுக்கும் னசய்தி அறிவிக்கப்பட்டது. 
 



நினலனைனய உணர்ந்தவுடன் உதிரன் தனது விற்பனடனய 
மவந்தர்பனடயின்  நடுப்பகுதினய மநாக்கி முன்னகர உத்தரவிட்டான். 
னதானலயிலக்க அம்புகள் சீற்றம் னகாள்ளத்னதாடங்கின.  
 

தாக்குதலின் மவகம் இருபக்கமும் ைிக வலினைமயாடு இருந்தது. 
மவந்தர்பனட பறம்பின் விற்பனடனய ைட்டும் தற்காத்து 
எதிர்னகாண்டது. ைற்ற பனடகனளத் தாக்கி முன்மனறியது. 
பறம்புப்பனடகள் மவந்தர்பனடனய முழுனையாக எதிர்னகாண்டன. 
 

முடியனின் உத்தரவு இரவாதனன அனடயும்னபாழுது சரியாக 
இருபது நாழினக முடிந்திருந்தது. மநற்றுக்கு முந்னதய இரவில் 
மபசப்பட்டபடி கனடசி பத்து நாழினகக்கான மபார் உத்தி னதாடங்கி 
விட்டது எனக் கருதிய இரவாதன் தனது குதினரப்பனடயின் 
தாக்குதனல எண்ணிப்பார்க்க முடியாத மவகத்மதாடு 

முன்னனடுத்தான். 
 

மநற்றிரவு நடந்தனததுவும் இரவாதனுக்குத் னதரியாது. அமத மநரம் 
அதற்கு முந்னதய நாளிரவு மபசப்பட்ட தாக்குதல் உத்தினய 
நினறமவற்றும் நினலயில் முடியன் இல்னல. இப்னபாழுது அவன் 
மவந்தர்பனடயின் தாக்குதனல எதிர்னகாள்வதற்கான திட்டத்னதமய 
வகுத்தான். முடியனின் சிந்தனன முழுவதும் னையூர்கிழானரச் 

சுற்றிமய இருந்தது. அவன் கருங்னக வாணனனப்மபாலப் 
னபருவரீனல்லன்; ஆனால், பறம்னபப்பற்றியும் பறம்பின் 
தாக்குதல்முனறனயப் பற்றியும் ஓரளவு னதரிந்தவன். எனமவ, 

அவனன ைிகுந்த எச்சரிக்னகமயாடு னகயாளமவண்டும் என 
எண்ணினான். 
 

இரவாதனின் தாக்குதல் சீறி முன்மனறியது. மநற்று இரவு 
முழுவதும் பயிற்சி னபற்ற அப்பனடயணியினர் தங்களின் 
மவனலத்திட்டத்னத நினறமவற்றத் னதாடங்கினர். மூஞ்சனல 
அனடயும் வனர யார் முன்னினலயிலிருந்து பனடநடத்த மவண்டும் 
என்று இரவாதன் தீர்ைானித்திருந்தான். அவர்கள் அமதமபால, 

பனடனய மூஞ்சனல மநாக்கி அனழத்துச்னசன்றுனகாண்டிருந்தனர். 
 

ைற்ற பகுதியில் மவந்தர்பனடயின் தாக்குல் வலினைைிகுந்ததாக 
இருந்தது. பறம்புப்பனட திறமனாடு அதனன எதிர் னகாண்டது. உதிரன் 



தனது விற்பனடனய எப்பக்கைாகக் னகாண்டுனசல்ல என்று மகட்டு 
முடியனுக்குச் னசய்தி அனுப்பினான். முடியமனா ஆபத்து எப்பக்கம் 
அதிகம் என்பனத இன்னும் கணிக்கவில்னல. கருங்னகவாணனின் 
ைீதும் அவனுக்கு ஐயம் இருந்தது. னையூர்கிழாரின் ைீதும் அவனுக்கு 
ஐயம் இருந்தது. இருவரில் யானர மநாக்கி உதிரனின் 
பனடயணினயத் திருப்புவது என்பனத முடிவுனசய்ய, சற்மற மநரம் 
மதனவப்பட்டது. 
 

வழக்கம்மபால் பறம்பின் விற்பனடனய எதிர்னகாள்ள முடியாைல் 
மவந்தர்பனடத் தளபதி துடும்பன் பின்வாங்கத் னதாடங்கினான். 
வாட்பனடத் தளபதி ைாகனகனன, பறம்புத் தளபதி அருவன் 
எதிர்னகாண்டான். தாக்குதல்கள் தீவிரைனடந்துனகாண்டிருந்தன. 
மதர்ப்பனடத்தளபதி னவறுகாளமனாடு கருங்னகவாணனும் இனணந்து 
னகாண்டான். எனமவ, பறம்புத் தளபதி விண்டனால் முன்னகர 
முடியவில்னல. ஆனால், பின்வாங்காைல் சைாளித்துக் 
னகாண்டிருந்தான். னையூர்கிழார் எப்பக்கம் மபாகப்மபாகிறான்; 

அவனது உத்தி என்னவாக இருக்கிறது என்பனத அறிவதிமலமய 
முடியன் கவனைாக இருந்தான். 
 

இந்நினலயில் இரவாதனின் தனலனையிலான குதினரப்பனட 
நினனத்துப் பார்க்க முடியாத மவகத்தில் மூஞ்சனல மநாக்கி 
முன்மனறிக்னகாண்டிருந்தது. ஏற்னகனமவ திட்டைிட்டபடி மூஞ்சனல 
ஒமர மநரத்தில் மூன்று முனனகளிலிருந்து தாக்குதல் னதாடுக்க 

மவண்டும். முடியன் ஒருபக்கமும் விண்டன் ஒருபக்கமும் தாக்கி 
மூஞ்சலின் அரனண உனடக்க மவண்டும். உனடத்தவுடன் உள்மள 
நுனழயாைல் முன்றடுக்கு அரனண முழுனையாக அழிக்கும் 
பணினயச் னசய்ய மவண்டும். உள்நுனழந்து தாக்கி நீலனன ைீட்கும் 
பணி இரவாதனுனடயது. அமத சிந்தனனமயாடு இரவாதனின் பனட 
முன்னகர்ந்து னகாண்டிருந்தது.  
 

குளவன்திட்டிலிருந்து பார்த்துக் னகாண்டிருக்கும் பாரிக்கு, களத்தில் 

நடக்கும் தாக்குதலில் மவறுபாடுகள் இருப்பதுமபால் னதரிந்தது. 
ஆனால், என்னனவன்று பிடிபடவில்னல. கூர்ந்து பார்த்துக் 
னகாண்டிருந்தான். இரவாதன் தனலனையிலான குதினரப்பனட சீறும் 
அம்புமபால் எதிரிகனளக் கிழித்து உள்நுனழந்துனகாண்டிருந்தது. 



குளவன் திட்டிலிருந்து பார்க்கும்னபாழுது அதன் மவகத்னதத் 
துல்லியைாகக் கணிக்க முடிந்தது. ைற்ற பனடப்பிரிவுகமளாடு 

மவந்தர்பனட ைிகக்கடுனையாகப் மபாரிட்டுக்னகாண்டிருக்கும்னபாழுது 
குதினரப்பனடனய ைட்டும் ஏன் அவ்வாறு எதிர்னகாள்ளாைல் 
இருக்கின்றனர் என்ற ஐயம் உடமன மதான்றியது. களத்னத இன்னும் 
சற்றுமநரம் கூர்ந்துகவனித்தான் பாரி. 
 

எதிரிகள் ைாறுபட்ட உத்திகனளப் பயன்படுத்துகின்றனர். நம் வரீர்கள் 
அனதப் புரிந்துனகாண்டு னசயலாற்ற மவண்டும் என்று மதான்றியது. 
இவ்னவண்ணம் உருவாகிக்னகாண்டிருக்கும்மபாமத இரவாதனின் 
குதினரப்பனட பாதித் னதானலனவக் கடந்து உள்மள மபாய்விட்டது. 
நினனத்தனதவிட மவகைாக அவன் உள்மள மபாய்க்னகாண்டிருந்தான். 
அவனனச் சிக்கனவக்க எதிரிகள் வகுத்த மபார் உத்திக்குள் 
ைிகமவகைாக உள்நுனழந்து னகாண்டிருந்தான். உடனடியாகக் 
கூவல்குடியினருக்கு உத்தரவிட்டான் பாரி. 
 

குளவன்திட்டிலிருந்து கூவல்குடியினரின் ைனறனபாருள் குறிப்பு 

நாகக்கரட்டிலிருக்கும் கூவல்குடியினருக்கு வந்து மசர்ந்தது. 
வாரிக்னகயன் தனலனையில் னசய்தினயச் னசால்வதற்கான வரீர்கள் 
அனனவரும் அங்மக இருந்தனர். இரவாதன் மவகத்னதக் 
கட்டுப்படுத்தி, பின்தங்கச் னசால்வதற்கான உத்தரவினனப் பாரி 
னதரிவித்திருந்தான். உடனடியாக அதற்கான ஓனச எழுப்பப்பட்டு, 

இரிக்கிச்னசடியின் ஒளிரும் பால்னகாண்ட குறிப்புகள் காட்டப்பட்டன. 
 

நாகக்கரட்டிலிருந்து ஓனச எழுப்பப் பட்டவுடன் அது யாருக்கு 
என்பனதத்தான் முதலில் அனனத்துத் தளபதிகளும் பார்ப்பர். அது 
குதினரப்பனடத் தளபதிக்கான குறிப்மபாடு னசால்லப்படும் 
ஓனசயாதலால் ைற்றவர்கள் தாங்கள் முன்னனடுக்கும் தாக்குதலில் 
கவனம் னசலுத்துவர். இரவாதமனா மூஞ்சனல அனடயும் 
மநாக்மகாடு ைின்னல் மவகத்தில் முன்மனறிக்னகாண்டிருந்தான். 
அவனது காதில் எவ்வித ஓனசயும் விழவில்னல. அவன் தனது 
கவனத்னத எனதமநாக்கியும் திருப்ப ஆயத்தைாக இல்னல. 
மூஞ்சலின் அரண் உனடந்து சிதறும் கணத்னதக் காணும் மநாக்கில் 
குதினரனய விரட்டிக்னகாண்டிருந்தான். 
 

நாகக்கரட்டிலிருந்து ைீண்டும் ைீண்டும் ஓனச எழுப்பப்படுவனத 



சிறிதுமநரங் கழித்மத முடியனால் உணரமுடிந்தது. அது 
இரவாதனுக்கானது, அவன் எதிரிப் பனடக்குள் அதிக னதானலவு 
உள்மள மபாயுள்ளான் என்பது அதன் பிறகுதான் னதரியவந்தது. 
அப்னபாழுதுதான் மநற்றுக்கு முந்னதய நாள் உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் 
நினனவுக்கு வந்தது. மநற்று இரவு நிகழ்ந்த நிகழ்வால் 
அத்திட்டத்னத நினறமவற்றுதல் குறித்து மவறுயாருடனும் முடியன் 
பகிர்ந்துனகாள்ளவில்னல. ஆனால், இரவு முழுவதும் 
பயிற்சியிலிருந்த இரவாதன் கானலயில் மநரடியாகக் களத்துக்கு 
வந்தான். ஏற்னகனமவ, வகுக்கப்பட்ட திட்டப்படி இருபதாம் நாழினக 

முடிந்தவுடன் அவன் முன்மனறிப்மபாகிறான் என்பது முடியனுக்குப் 
புரிந்தது.   
 

ஆனால், இதற்குள் னையூர்கிழார் வகுத்த உத்தியும் இருக்கிறது 
என்பனத அவன் முதலில் கணிக்கவில்னல. ைற்ற பனடகனள 
வலினைமயாடு தாக்கி முன்மனறவிடாைல் நிறுத்திவிட்டு, 

குதினரப்பனடனய ைட்டும் முழுனையாக உள்வாங்கி அழிக்கும் 

திட்டத்னத னையூர்கிழார் தீட்டியிருந்தான்.  
 

நாக்கரட்டிலிருந்து ைீண்டும் ைீண்டும் குறிப்னபாலி எழுப்பப்பட்டது. 
இப்னபாழுது அபாயக் குறிப்னபாலியாக ஒலிக்கத்னதாடங்கியது. 
இரவாதன் மூஞ்சனல னநருங்கிவிட்டான். ஏற்னகனமவ திட்டைிட்டபடி 
ைற்ற இரு தளபதிகளும் இரு தினசகளிலிருந்தும் மூஞ்சனல மநாக்கி 
முன்மனறுவார்கள் என்ற எண்ணத்துடமன மூஞ்சலின் அரனண 
மநாக்கி அம்புகனளச் னசலுத்தத் னதாடங்கினான். 
 

முடியனுக்கு என்ன னசய்வனதன்று னதரியவில்னல. எதிரிகளின் 
தாக்குதல் ைிகக்கடுனையாக இருந்தது. எப்பனடனயயும் முன்னுக்கு 
நகர்த்த முடியவில்னல. மவந்தர்பனடயினர் முழுனையான 
ஆற்றமலாடு தாக்கிக்னகாண்டிருந்தனர். கருங்னகவாணனும் 
னவறுகாளனும் மதர்ப்பனடயின் ைீது கடுந்தாக்குதனல நடத்திப் 

னபருஞ்மசதத்னத உருவாக்கிக் னகாண்டிருந்தனர். நினலனைனய 
உணர்ந்து உடனடியாக முடியன் அவ்விடம் மபானான். ஆனால் 
அவனது கவனம் முழுவதும் கூவல்குடியினரின் குறிப்னபாலியின் 
ைீமத இருந்தது. னசய்தினய மநரடியாகச் னசால்ல உதிரனனமயா, 

அருவனனமயா அனுப்பலாைா என்று சிந்தித்தான். ஆனால் எல்லா 



முனனயிலும் தாக்குதலின் மவகம் உச்சங்னகாண்டிருந்தது. 
 

சூளூர் வரீர்கள் அறுபது வனகயான ஆயுதங்கனளக் னகயாளத் 
னதரிந்தவர்கள். மபரரசர்கனளக் காப்பதற்கான மதர்ந்த பயிற்சினகாண்ட 
அகப்பனடயினனத் தாக்கி அழிக்க, கரிணியின் தனலனையிலான 
பிரிவு முழுத்திட்டைிடமலாடு பாய்ந்து முன்மனறியது. 
னபாய்க்கூடாரங்களிலிருந்து னவளிவரும் எண்ணிலடங்காத 
வரீர்கனளக் னகான்றுகுவிப்பதற்கான திட்டத்மதாடு பாய்ந்து 
முன்மனறினர் பிடறிைான் தனலனையிலான வரீர்கள்.  
 

கரிணியும் பிடறிைானும் வகுக்கப்பட்ட திட்டத்தின் அடிப்பனடயில் 
தாக்குதனலத் னதாடுக்கின்றனரா என்று பார்ப்பது இரவாதனின் 
மவனலயல்ல; அவனது ஒமர இலக்கு நீலன் இருக்கும் கூடாரத்னத 
மநாக்கி எதிரிகனளக் னகான்றழித்து முன்மனறுவது ைட்டும்தான்.  
 

மூன்றுதன்னைகளில் னதளிவாக வகுக்கப்பட்ட திட்டத்மதாடும் 
பறம்பினர் இப்மபாரில் இதுவனர பயன்படுத்தாத பல்மவறுவிதைான 
ஆயுதங்கமளாடும் இரவாதனின் குதினரப்பனட மூஞ்சனல மநாக்கி 
வந்தது. பகழி அம்புகளால் மூஞ்சலின் னவளிப்புற அரண் 

தகர்த்னதறியப் பட்டது. சங்கிலித்னதாடர்மபால் அடுத்தடுத்து வந்து 
இனடனவளினய நிரப்பும் அவர்களின் மூன்றடுக்கு ஏற்பாடுகனள 
எல்லாம் இடினயனத் தாக்கி நினலகுனலயச் னசய்தனர். 
 

யாராலும் உனடக்கமவா உள்நுனழயமவா முடியாது என்று 
னசால்லப்பட்ட மூஞ்சலின் னவளிப்புற அரனண, குதினரயின் 
மவகத்னதக் குனறக்காைமலமய உனடத்து உள்நுனழந்தனர் சூளூர் 
வரீர்கள். 
 

ஒற்னற நுனியில் உனடத்து உள்நுனழந்தவர்கள் விசிறினயப்மபால 
கணமநரத்தில் அனரவட்டைாக விரிந்தனர். னவளியிலிருக்கும் 
னைாத்தக்குதினரப் பனடயும் உள்மள வந்து வட்டத்துக்குள் மசர்ந்தபின் 
அது வட்டவடிவப் பனடயனைப்பாகத் தன்னன ைாற்றிக் னகாண்டது. 
வட்டம் எல்லா தினசகளிலும் ஒமர மநரத்தில் விரியத்னதாடங்கியது. 
கணக்கில்லாத அம்புகளும் ஈட்டிகளும் னவடித்து னவளிவர, வட்டம் 
தன்னனப் னபரிதுபடுத்தியபடிமய இருந்தது. 
 



நாகக்கரட்டிலிருந்து ைீண்டும் ைீண்டும் கூவனலாலி எழுப்பப்பட்டு, 

இருக்கிச்னசடியின் ஒளிரும் குறிப்புகள் காட்டப்பட்டுக்னகாண்மட 
இருந்தன. களத்தில் நின்ற பறம்புத் தளபதிகள் அனனவரும் 
குறிப்னபாலினயக்  கவனித்தனர். இனடவிடாத குறிப்னபாலி 
அனனவருக்கும் பதற்றத்னத உருவாக்கத் னதாடங்கியது. 
 

நாகக்கரட்டின் மைலிருந்து வாரிக்னகயன் காட்சினயத் னதளிவாகப் 
பார்த்தான். மூஞ்சனல உனடத்து இரவாதன் 
உள்நுனழந்துனகாண்டிருந்தான். அன்று முடியன் கவனலமயாடு 
னசான்னது நினனவுக்கு வந்தது. “இரவாதன் தாக்குதல் மபாரில் 

நிகரற்றவனாக இருக்கிறான். ஆனால், களத்தின் முழுனைனயக் 
கவனித்து முன்மனறுவதில் குனறபாடு உனடயவனாக இருக்கிறான். 
அது ஆபத்னத உருவாக்கிவிடும்.”  

 

காட்சினயப் பார்த்துக் னகாண்டி ருப்பனதத் தவிர மவனறனதயும் 
வாரிக்னகயனால் னசய்ய முடியவில்னல. குளவன்திட்டிலிருந்தும் 
இமத ஒலிக்குறிப்பு ைீண்டும் ைீண்டும் வருகிறது. என்ன 
னசய்வனதன்று புரிபடாைல் நின்றான் வாரிக்னகயன். 
 

உதிரன், விண்டன், அருவன், முடியன் என யாரும் தங்களின் 
இடம்விட்டு நகரமுடியாத நினலக்கு உள்ளானார்கள். மவந்தர்பனட 
முழுவலினைமயாடு இறங்கிவந்து ைறித்துப் மபாரிட்டுக் 
னகாண்டிருக்கிறது. மூஞ்சல் இருப்பமதா தட்டியங்காட்டின் 

வடமூனலயில். னைாத்தப்பனடனயயும் பிளந்துனகாண்டு அந்தக் 
கனடசிப்பகுதிக்குப் மபாய் இரவாதனுக்கு உதவுவது எப்படி என 
யாருக்கும் புரியவில்னல. 
 

கருங்னகவாணன், மவந்தர்பனடயின் மதர்ப்பனடத் தளபதி 
னவறுகாளமனாடு இனணந்து வலினைைிகுந்த தாக்குதனலத் 
னதாடுத்துக்னகாண்டிருக்கிறான். பறம்புத் தளபதி விண்டனால் ைட்டும் 
அனத எதிர்னகாள்ள முடியாது என்பதால் அவனுடன் முடியன் 

இனணந்து நிற்கிறான். அப்படியிருந்தும் தாக்குதலின் மவகம் 
இனணயற்றதாக இருக்கிறது. 
 

மபார்ச்சூழலில் என்ன முடினவடுப்பனதன்மற னதரியாத ஒரு 
கணத்னத முதன்முனறயாக முடியன் சந்தித்தான். உணர்ச்சியின் 



படபடப்பு அவனன ஆக்கிரைிக்கத் னதாடங்கியது. சட்னடன ஒரு 
முடிவுக்கு வந்தான். இரவாதன் தன் ைகன் என்ற உணர்வில் 
எந்தனவாரு முடினவயும் எடுத்துவிடக் கூடாது. 
நனடனபற்றுக்னகாண்டிருப்பது னபரும்மபார். இதில் கணிப்புகளும் 
உத்திகளும் பினழபடும் வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்பினழனய 
உணரும்னபாழுது சரினசய்யும் முயற்சிக்காகப் மபரிழப்புகனளக் 
கண்டுவிடக் கூடாது. எண்ணங்கள் ைனத்துக்குள் 

உறுதியாகிக்னகாண்டிருக்கும் னபாழுது, மதக்கன் அவ்விடம் வந்து 

மசர்ந்தான்.  
 

அமத மநரத்தில், எதிரில் நின்று மபாரிட்டுக்னகாண்டிருந்த கருங்னக 
வாணனன மநாக்கி வினரந்து வந்தார் னையூர்கிழார். இரண்டு 
பக்கமும் தனலனைத்தளபதிகள் பதற்றத்மதாடு இருந்தனர். 
முடியனனப் பார்த்துத் மதக்கன் னசான்னான், “நாக்கரட்டிலிருந்து 
ைீண்டும் ைீண்டும் குறிப்னபாலி மகட்டுக்னகாண்மட இருக்கிறது. 
இரவாதனின் பனட தனித்துப்மபாய் ைாட்டிக்னகாள்ளக் கூடாது. நீ 

உடனடியாக இவ்விடம் நீங்கி, அவமனாடு மபாய்ச் மசர்.” 

 

திடீனரன னையூர்கிழார் வந்து நின்றனதப் பார்த்துக் கருங்னகவாணன் 

தினகத்துப்மபானான். என்னனவன்று மகட்பதற்குள் அவமர 
னசான்னார், “எதிரிகளின் குதினரப்பனடனயப் பின்புறைாக 
உள்ளிழுத்து, சூழ்ந்து தாக்கி அழிப்பதற்கான உத்தினயத்தான் நாம் 
வகுத்மதாம். ஆனால் அவர்கமளா, நாம் சற்றும் எதிர்பார்க்காத 

வனகயில் மூஞ்சனலமய உனடத்துக்னகாண்டு உள்மள 
மபாய்விட்டார்கள்.” ைிரட்சியுற்றான் கருங்னகவாணன். “மூஞ்சலின் 
காப்பரனண உனடத்துவிட்டார்களா?” 

 

“ஆைாம். அதனால்தான் நான் வினரந்து இங்கு வந்மதன். நீங்கள் 
உடனடியாக இவ்விடம் விட்டு மூஞ்சனல மநாக்கிப் 
மபாகமவண்டும்.” 

 

பதற்றத்மதாடு மதக்கன் னசான்னான், “நீ இவ்விடம் விட்டு 
விலகிச்னசல். எது னசய்தாவது இரவாதனுக்குத் தீங்கு மநராைல் தடு.” 

 

மதக்கனின் னசால்மகட்டுக் கடுஞ்சினத்மதாடு பதிலுனரத்தான் 
முடியன், “கருங்னகவாணனும் னவறுகாளனும் இனணந்து நின்று 



தாக்கிக் னகாண்டிருக்கின்றனர். நான் இவ்விடம் விட்டு அகன்றால் 
நைது மதர்ப்பனடனயப் னபருஞ்மசதத்துக்கு உள்ளாக்கிவிடுவார்கள். 
அதுைட்டுைல்ல, இங்கிருந்து எதிரிகளின் னைாத்தப் பனடனயயும் 
கிழித்துக் னகாண்டுமபாய் நான் மூஞ்சனல அனடவது இயலுகிற 
னசயலல்ல.” 

 

“எம்முயற்சியாவது னசய். இவ்விடம் விட்டுப் மபா” என்றான் 
மதக்கன். 
 

“எதிரி உன்னனயும் என்னனயும் குறிபார்த்துத்தான் மதர்ப்பனடயில் 
வந்து வலினைனகாண்ட தாக்குதனல நடத்துகிறான். நான் இவ்விடம் 
விட்டுப் மபானால், உன்னனமயா, விண்டனனமயா இழப்மபன். அமத 
மநரம் மூஞ்சனலயும் னசன்றனடய ைாட்மடன்” என்று அம்பினன 
நாணில் னதாடுத்தபடிமய கத்தினான் முடியன். 
 

மையூர்கிழாரின் னசால்மகட்டுப் னபருங்மகாபத்துடன் கத்தினான் 
கருங்னகவாணன், “நான் இவ்விடம் விட்டு இப்னபாழுது அகன்றால் 
நைது மதர்ப்பனடனய முற்றிலும் இழக்கமநரிடும். எதிரிப்பனடயின் 
தனலனைத்தளபதி முடியனின் தாக்குதனல ஒருனபாழுதுகூட 
னவறுகாளனால் எதிர்னகாள்ள முடியாது. குதினரப்பனடனயயும் 
யானனப் பனடனயயும் இழந்து நிற்கும் நாம் மதர்ப்பனடனயயும் 
இழக்க மநரிடும். எனமவ, நான் இவ்விடம் விட்டு அகல்வது 

அறிவனீம்.” 

 

“அப்படினயன்றால் இரவாதனனக் காப்பாற்ற முடியாதா?” எனக் 
கத்தினான் மதக்கன். 
 

“அப்படினயன்றால் மூஞ்சனலக் காப்பாற்ற முடியாதா?” எனக் 
கத்தினார் னையூர்கிழார். 
 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்... 
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ஆறாம் நாள் மபாரின் கனடசி நான்கு னபாழுதுகள் ைீதம் இருந்தன. 
தட்டியங்காட்டில் இதுவனர இல்லாத வனகயில் இருதரப்பும் 
பதற்றத்தில் நினலகுனலந்துனகாண்டிருந்தன. னையூர்கிழாரால் 
கருங்னகவாணனன மூஞ்சனல மநாக்கி அனுப்ப முடியவில்னல. 
மதக்கனால் முடியனன இரவாதனன மநாக்கி அனுப்ப 
முடியவில்னல. யார் எங்கு நினலனகாண்டு தாக்குவது என்பனதப் 
பற்றி ஒவ்னவாருவருக்கும் ஒவ்னவாரு கருத்து இருந்தது. 

 

தினசமவழர், பரண்மைல் திணறியபடி நின்றுனகாண்டிருந்தார். 
மபார்க்களத்தின் நடுப்பகுதியில் தாக்குதல் வரீியம்னகாண்டிருந்தது. 
அமதமநரம் தட்டியங்காட்டின் இடது விளிம்புக்கு அப்பால் மூஞ்சல் 
பகுதியில் வலினைைிகுந்த தாக்குதல் நடக்கிறது. மநரைாக ஆக 
மபாரின்விதிகள் எல்லா இடங்களிலும் ைீறப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் 
அதிகம் இருக்கின்றன. இருதரப்பிலும் கடும்தாக்குதல் நடக்கிறது. 
தான் நடுவில் இருக்கும் பரணில் நிற்பதா அல்லது இடதுபக்கக் 
கனடசிப்பரணில் நின்று மூஞ்சனலக் கவனிப்பதா என முடினவடுக்க 



முடியாத குழப்பத்தில் நின்றார் தினசமவழர். 
 

குளவன்திட்டில் நின்றுனகாண்டிருக்கும் பாரி, மபார்க்களத்தின் 
தன்னைனய உற்றுப்பார்த்தபடி இருந்தான். எங்கும் குழப்பம் 
சூழ்ந்திருப்பனதத் னதளிவாக அறிய முடிந்தது. நாகக்கரட்டின் 
மைலிருந்து இரவாதனுக்குரிய ைனறக்குறிப்புகள் ைீண்டும் ைீண்டும் 
காட்டப்பட்டுக்னகாண்டிருந்தன. கூவல்குடியினரின் ஓனச 

இனடனவளியின்றி னவளிப்பட்டது. வாரிக்னகயனுக்கு மவறு என்ன 
னசய்வது என்பது பிடிபடவில்னல. 
 

மபார்க்களத்துக்கு உள்மள இருப்பவர்களும் களத்னத விட்டு 
னவளிமய நிற்பவர்களுைாக எல்மலாரும் ஒமர மநரத்தில் பதற்றத்தால் 

படீிக்கப்பட்டிருந்தனர். நினலனை என்னவாகும் என்பனத யாராலும் 
கணிக்க முடியவில்னல. சரியும் ைஞ்சள் னவளிச்சத்தினூமட 
களத்னத உற்றுமநாக்கிக்னகாண்டிருந்த பாரியின் சிந்தனன, முடினவ 
மநாக்கி நகர்ந்தது. இனி தாைதிக்க மவண்டாம் என எண்ணிய 
கணத்தில், னகனய உயர்த்தினான் பாரி. அருகிருந்த கூவல்குடியினர் 
அதற்மகற்ற ஓனசனய னவளிப்படுத்தினர். நாகக்கரட்டில் 

இருந்தவர்களுக்கான உத்தரவு குளவன்திட்டிலிருந்து வந்தது. 
மபார்க்களம் மநாக்கி னவளிப்படுத்தும் ஓனசனய உடனடியாக 
நிறுத்தினான் வாரிக்னகயன். 
 

இரவாதன், மூஞ்சலுக்குள் தனது முழுப்பனடயுடன் 
நுனழந்துவிட்டான். இனியும் பின்மனாக்கி வரச்னசால்லும் 
ைனறகுறிப்புகனளச் னசால்லிக்னகாண்டிருப்பது தவறு. உள்மள 
நுனழந்தவன் இதுவனர நாகக்கரட்டின் குறிப்புகனளக் 
கவனித்தறியவில்னல. இனி தற்னசயலாகக் கவனித்துவிட்டால் 
உள்மள தாக்குதல் னதாடுத்து முன்மனறுவதா அல்லது 
னவளிமயறுவதா என்ற குழப்பத்னத அவனுக்கு உருவாக்கும். அந்தத் 

தடுைாற்றம் தாக்குதனல வலினையிழக்கச்னசய்து ஆபத்னத 
உருவாக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. எனமவ, கூவல்குடியின் ஓனசனய 
நிறுத்தச் னசான்னான் பாரி. முழுனையான திறமனாடு உள்மள 
நுனழந்தவனன எந்த விதத்திலும் தினசதிருப்ப மவண்டாம். இதுவனர 
னசய்த முயற்சிகள் சரி; இனி இனதத் னதாடரக் கூடாது. வரீத்தின் 
வினட என்னமவா அனத ஏற்க ஆயத்தைாமவாம் என்று 



நினலனகாண்டான் பாரி. 
 

குழப்பமும் பதற்றமும் நிலவிய இந்த மநரத்தில் பாரி எடுத்த இந்த 
முடிவு களத்தில் உடமன வினளனவ உருவாக்கியது. மதக்கமனாடு 
முரண்பட்டு உனரயாடிக்னகாண்டிருந்த முடியன் நிம்ைதிப்னபருமூச்சு 
விட்டான். கூவல்குடியினரின் குறிப்னபாலி நின்றுவிட்டது. இரவாதன் 
மூஞ்சலுக்குள் நுனழயாைல் நின்றுவிட்டான் என்ற முடிவுக்கு 
வந்தான். பறம்புத்தளபதிகள் அனனவரும் அவ்வாமற நினனத்தனர். 
பதற்றத்திலிருந்து பறம்புத்தளபதிகள் னவளிவந்த கணத்தில் 
தாக்குதலின் மவகம் மைலும் வலினையனடயத் னதாடங்கியது. 

 

எதிர்ப்பக்கம் நின்றிருந்த கருங்னகவாணனுக்கும் னையூர்கிழாருக்கும் 
இந்த ஓனச நிறுத்தப்பட்டதன் காரணம் புரியவில்னல. அவர்களின் 
குழப்பம் அதிகரித்தது. பறம்பின் தரப்பில் தாக்குதலின் மவகம் 
அதிகரிக்க, னையூர்கிழாரின் குழப்பம் மைலும் அதிகைாகியது. 
 

முடியமனாடு அவ்வளவு மநரம் உரத்தகுரலில் மபசிக்னகாண்டிருந்த 
மதக்கன், தனது மபச்னச நிறுத்திக்னகாண்டான். முடியனின் தாக்குதல் 
தீவிரைாகியது. அவன், கருங்னகவாணனன மநாக்கிச் சீற்றத்துடன் 
முன்மனறினான். மதக்கன் தாக்குதல் களத்னத விட்டு, தனது 
இடத்துக்குப் பின்மநாக்கி நகர்ந்தான். அவனால் நினலனைனய உணர 
முடிந்தது. இரவாதனின் பனட மூஞ்சலுக்குள் முற்றிலும் 
நுனழந்திருக்கும். இனியும் பின்வாங்கச்னசால்லும் குறிப்னபாலிகள் 
மவண்டாம் எனப் பாரி முடினவடுத்திருப்பான் எனக் கருதினான். 
 

மநற்னறக்கு முந்னதய நாள் இரவு மூஞ்சனலப் பற்றி இரவாதன் 
விளக்கியனவ எல்லாம் அவனின் நினனவுக்குள் 
மைனலழுந்துனகாண்டிருந்தன. மூஞ்சனலப் பற்றி அவனுக்கிருந்த 
னதளிவும் சூளூர் வரீர்களின் தாக்குதல் திறனும் நம்பிக்னக 



அளிப்பதாக இருக்கும் அமதமநரம், மூமவந்தர்களின் 
அகப்பனடனயயும் கவசப்பனடனயயும் எளிதாகக் கருதிவிடக் 
கூடாது. அதுைட்டுைன்று, ஏற்னகனமவ முடிவுனசய்தனதப்மபால 
முடியனும் விண்டனும் அங்கு மபாகவில்னல. இந்நினலயில் தான் 

என்ன னசய்யமவண்டும் என்பனதப் பற்றிய திட்டம் இரவாதனுக்கு 
இருக்குைா? மூஞ்சலுக்குள் நுனழந்த பிறகு நீலனன ைீட்கும் 
சிந்தனன ைட்டுமை தீவிரம்னகாள்ளும். உணர்வின் உந்துதலில் 
இனணயற்ற தாக்குதனல நடத்துவான். அந்தத் தாக்குதல், எதிரினயக் 
கலங்கடிக்கும். அமதமநரம் னையப்னபாறினயத் தாக்கி 
முன்மனறுபவனுக்குத் மதனவயான முழுனைனகாண்ட னதளிவு 
அவனிடம் இருக்குைா? இன்னனாரு வனகயில் சிந்தித்தால், 

ஏறித்தாக்குபவனுக்குச் சூழனலப் பற்றி முழுனையும் னதரியாைல் 
இருத்தல் நல்லது. வரீத்தின் ைீது அறியானை கலந்த குருட்டுத்தனம் 
படிந்திருந்தால் அது உருவாக்கும் வினளவு எண்ணிப்பார்க்க 

முடியாததாக இருக்கும். 
 

இன்னறய மபார் இதுநாள் வனர நடந்தனதப் மபான்ற நினலயில் 
முடியப்மபாவதில்னல. இரவாதன், மபாரின் மபாக்னகத் தனது னகயில் 
எடுத்துக்னகாண்டான். இனி அவனது வரீமை எல்லாவற்னறயும் 
முடிவுனசய்யும். எண்ணங்கள் மைனலழுந்தபடி இருக்க, பனடப்பிரிவின் 
இறுதிப்பகுதியில் வந்து நினலனகாண்டான் மதக்கன். 
 

எதிர்த்தினசயில் பனடயின் மூன்றாம்நினலக்குப் பின்னால் 
மவந்தர்கள் நின்றுனகாண்டிருந்தனர். காற்றின் துனணனகாண்டு பறம்பு 
வரீர்கள் அம்னபய்த பிறகு, தங்களின் பாதுகாப்பு முனறனய 
மவந்தர்கள் ைாற்றியனைத்துக்னகாண்டனர். பனடப்பிரினவனயாட்டி 
நிற்காைல் தனித்து நிற்கின்றனர். ஒருமவனள காற்றில் கூரம்புகள் 
பறந்துவந்தால், கவசவரீர்கள் கணமநரத்தில் பாதுகாப்புக் கூண்னட 

உருவாக்குவார்கள். அம்புகளும் ஈட்டிகளும் உள்நுனழய முடியாத 
கவசக்கூண்டாக அது இருக்கும். 
 

மூஞ்சலுக்குள் எதிரிகளின் பனடப்பிரிவு ஒன்று நுனழந்துவிட்ட 
னசய்தி மவந்தர்களுக்குத் னதரிவிக்கப்பட்டது. உண்னையில் இது 
யாரும் எதிர்பாராத ஒன்று. கானலயில் னையூர்கிழாரிடம் பனடயின் 
தனலனைப்னபாறுப்பு ஒப்பனடக்கப்பட்டமபாதுதான் இந்தத் திட்டத்னத 



அவர் கூறினார். பறம்புப்பனடயில் வலினைைிகுந்தனவ விற்பனடயும் 
குதினரப்பனடயும்தான். விற்பனடனயச் சூழ்ந்து அழிக்க 
முந்னதயநாள் கருங்னகவாணனால் வகுக்கப்பட்ட திட்டம் முழுத் 
மதால்வியில் முடிந்தது. இன்று குதினரப்பனடனய உள்ளிழுத்துத் 
தாக்கி அழிக்கும் திட்டத்னத னையூர்கிழார் னசான்னார். பறம்பின் 
னைாத்தப்பனடனயயும் முன்னகரவிடாைல் தாக்கும் அமதமநரம் 
குதினரப்பனடனய ைட்டும் முழுனையாக உள்வாங்கினால் சூழ்ந்து 

தாக்கிக் கடும் அழினவ உருவாக்க முடியும். குதினரப்பனடயின் 
அழிவு பறம்புக்குப் மபரிடியாக அனையும் என்றான். மநற்றிரவு 
னபாற்சுனவ னசன்ற இடத்தில் என்ன நடந்தது என்று னதரியாத 
குழப்பத்தில் இருந்த குலமசகரபாண்டியன், னையூர்கிழாரின் 
திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் னதரிவித்தார். ைற்ற இரு மவந்தர்களும் அமத 
குழப்ப ைனநினலயில் இருந்ததால் இந்தத் திட்டம் பற்றிக் கூடுதலாக 
உனரயாடிக்னகாள்ளவில்னல. ஆனால், இப்மபாது அதுமவ 

மபராபத்தாகிவிட்டது. உள்ளிழுத்த குதினரப்பனட நாம் 
நினனத்தனதவிட வரீியைான தாக்குதனல நடத்தி மூஞ்சலின் 
அரனண உனடத்து உள்நுனழந்துவிட்டது. 

 



ஆபத்து உச்சக்கட்டத்னத அனடந்தது. ``மூஞ்சலுக்குள் நுனழந்த 
ஒருவன்கூட உயிமராடு திரும்பக் கூடாது; அனனவனரயும் னகான்று 
புனதயுங்கள்” என்று உத்தரவிட்டார் குலமசகரபாண்டியன். 
 

இனணயற்ற தாக்குதல் திறனும் தற்காப்புத் திறனும்னகாண்ட 
கவசப்னபரும்பனடமயாடு உதியஞ்மசரல், மசாழமவழன், 

னபாதியனவற்பன் ஆகிய மூவரும் புறப்பட்டனர். மவந்தர்களுக்குரிய 
இனச வாத்தியங்கனள அந்தப் பனடயின் முன்கள வரீர்கள் 

முழங்கியதும் குதினரகளும் மதர்களும் பாயத் னதாடங்கின. 
தட்டியங்காட்னட விட்டு னவளிப்புறத்தில் இந்த நிலம் இருப்பதால் 
ஈக்கிைணலும் கருைணலும் இங்கு இல்னல. எனமவ, குதினரகள் 
நினனத்துப்பார்க்க முடியாத மவகத்மதாடு மூஞ்சனல மநாக்கி 
வினரந்தன. 
 

குளவன்திட்டின்மைல் நிற்கும் பாரி, மூன்று நாள்களுக்குப் பிறகு 

இடதுபுறைாகத் திரும்பி குனகயில் இருக்கும் விளக்னகப் பார்த்தான். 
அருகில் நின்றிருந்த இகுளிக்கிழவனுக்கு, பார்னவயின் னபாருள் 
புரிந்தது. ஆனால், விளக்கின் சுடர் அனசவற்று எரிந்தது. கண்கள், 

மூஞ்சனல மநாக்கிப் பாய்ந்து னசல்லும் மவந்தர்களின் 
கவசப்பனடனயமய பார்த்துக்னகாண்டிருந்தன. 
 

இரவாதனின் தனலனையிலான சூளூர்ப்பனட, மூஞ்சலுக்குள் முழு 
வட்ட அனைப்னப உருவாக்கி முன்னகர்ந்துனகாண்டிருந்தது. 
வட்டவடிவப் னபரும்பானறனயான்று னைள்ள உருள்வனதப்மபால 
அதன் தன்னை இருந்தது. மூஞ்சலின் அகப்பனடக்கு, 

முன்னகர்ந்துவரும் சூளூர்ப்பனடனய எப்படி நிறுத்துவனதன்று 
னதரியவில்னல. ஏனனனில், எந்த ஒரு வரீனும் இதில் தனித்து 
இல்னல. உருளும் பானறனயக் கண்டு விலகும் உயிரினங்கள்மபால 
அகப்பனடயினர் விலகமவண்டியிருந்தது. 
 

சூளூர்ப்பனடயினரின் னைய்யுனறச் சட்னட ஆயுதங்களால் துனளக்க 
முடியாதது. அமதமநரம் ைிகக் குனறந்த எனடயுனடயது. 
மவந்தர்களின் அகப்பனட னபரும் எனடனகாண்ட இரும்பாலான கவச 
உனடனயக் னகாண்டது. எனமவ, வரீர்களால் மவகம்னகாண்டு பாய 

முடியாது. பறம்புப்பனடயின் ஒவ்னவாரு வரீனும் எண்ணற்ற 
ஆயுதங்கனளத் தன் மதாளிலும் இடுப்பிலும் னதாங்கவிட்டுள்ளான். 



உள்மள நுனழந்த பனட இதுவனர தாக்குதனலத் 
தீவிரப்படுத்தவில்னல. முதலில் தன்னன நினலநிறுத்திக்னகாண்டது. 
பிறகு எந்தத் தினச மநாக்கி நகரமவண்டுனைன முடிவுனசய்தது. சூளூர் 
வரீன் ஒருவன் னகாண்டுவந்த மூங்கில் ஒன்னற வட்டத்தின் நடுவில் 
மநராக நிைிர்த்தினான். இன்னனாரு வரீன் கண்ணினைக்கும் 
மவகத்தில் அதன் மைல் ஏறினான். மூஞ்சல் முழுவதும் இருக்கும் 
கூடாரங்களின் மைற்கூம்னபப் பார்க்கும் உயரத்துக்கு ஏறினான். 
 

சூளூர் வரீர்கனள முன்னின்று தாக்கிக் னகாண்டிருந்த 
அகப்பனடயினர், திடீனரன ஒருவன் எதிரிகளின் வட்டப்பனடயின் 
நடுவில் மூங்கினல நட்டு கிடுகிடுனவன மைமலறிக் 
னகாண்டிருப்பனதப் பார்த்தனர். முதலில், அவர்களுக்கு அது 

பிடிபடவில்னல. பிறகு அகப்பனடத் தளபதி, மைமலறுபவனன 
மநாக்கித் தாக்குதல் னதாடுக்க உத்தரவிட்டான். முன்னினல வரீர்கள் 
வில்னலடுத்து அம்னபய்தனர். அம்புகள் பாயும் முன்பு மூங்கிலின் 
மைமலறியவன் ஏறிய மவகத்தில் மூஞ்சல் முழுனைனயயும் 
கண்கனளச் சுழற்றிப் பார்த்துவிட்டு அங்கிருந்து கீமழ குதித்தான். 
அம்புகள் காற்றில் பறந்துனகாண்டிருந்த மபாது அவன் தனரயிமல 

நினலனகாண்டான். 
 

அவன் னசால்லப்மபாகும் தினசக்காகத்தான் இரவாதன் 
காத்திருந்தான். கபிலர் நீலனுக்கு வழங்கிய மபார்னவ எண்ணற்ற 
ைருத்துவ மவர்களால் பின்னப்பட்டது. அதில் காற்றில் தீயும் 
மவனரான்று இருக்கிறது. அதிலிருந்து சிறிது சிறிதாகக் கசியும் 
புனகயால் கூடாரத்தின் மைற்பகுதியில் கருநீலம் படிந்திருக்கும். 
மூங்கிலின் மைமலறியவன் அந்தக் கூடாரத்னதப் பார்த்தவுடன் 
மைலிருந்து கீமழ குதித்தான். 
 

குதித்தவன் குறிப்னபச் னசான்ன கணத்தில் முன்வகுக்கப்பட்ட 
திட்டத்தின் அடிப்பனடயில் தாக்குதனலத் னதாடங்கினான் இரவாதன். 
அதுவனர முன்னும் பின்னுைாக அனசந்தபடி நின்றுனகாண்டிருந்த 
பானற, கடகடனவன உருளத் னதாடங்கியதுமபால் இருந்தது. பறம்பின் 
தரப்பில் அம்புகளும் ஈட்டிகளும் பறீிட்டமபாது அகப்பனடயினர் 
முன்னகர முடியாைல் தடுப்பு உத்தினயக் னகக்னகாள்ளத் 
னதாடங்கினர். 
 



வட்டவடிவப் மபருருனள மூன்றாகப் பிளக்கத் னதாடங்கியது. 
கரிணியின் தனலனையிலான வரீர்கள் அகப்பனடனய எதிர்னகாள்ள 
உருவிய வாமளாடு பாய்ந்து முன்மனறினர். அவர்கள் பிரியும் 
மவகத்திமலமய பிடறிைானின் தனலனையிலான குழுவினர் னபாய்க் 

கூடாரங்களில் உள்ளவர்கனள எதிர்னகாள்ள, தனித்து முன்மனறினர். 
இருனபரும் கூராகப் பனட பிளவுபட்டமபாது நீலனன மநாக்கிச் 
னசல்ல ஆயத்தைானது இரவாதன் தனலனையிலான குழு. 

 

மவந்தர்பனட வரீர்கள் அனனவரும் வலதுனகயில் ஆயுதமும் 
இடதுனகயில் மகடயமும் ஏந்தியிருந்தனர். ஆனால், பறம்புவரீர்கள் 
யாருனடய னகயிலும் மகடயம் இல்னல. எல்மலாரும் இரு 
னககளிலும் ஆயுதங்கனள ஏந்தியபடி இருந்தனர். உடல் முழுக்க 

னைய்யுனறக் கவசம் இருக்கிறது; அதுமபாதும். இப்மபானதய மதனவ 
நீலனன ைீட்பது ைட்டும்தான். எனமவ, ஒவ்னவாரு வரீனும் 
எண்ணிலடங்காத வரீர்கனளக் னகான்றுகுவிக்கும் னவறிமயாடு 
மூஞ்சலுக்குள் நுனழந்துள்ளனர். 
 

கரிணியின் தனலனையிலான பனட தாக்குதனலத் னதாடங்கிய 
கணமை, அதன் மவகம் எதிர்னகாள்ள முடியாததாக இருந்தது. 
தாக்குதலின் ஆற்றலால் மவந்தர்களின் அகப்பனட சற்மற 
பின்வாங்கியது. பிடறிைானின் தனலனையிலான அணி 



முன்னகரும்மபாமத பனடயின் நடுப்பகுதியிலிருந்து மூன்று 
னபருமூங்கில்கனள மைமல உயர்த்தி முக்மகாண வடிவில் மூன்றின் 
முனனகனளயும் ஒன்மறாடு ஒன்று னபாருத்தி நிறுத்தினர். 
ைறுகணமை எண்ணற்ற வரீர்கள் ஒருவர்பின் ஒருவராக அதில் ஏறி, 
மகாபுரம் மபான்ற அனைப்னப உருவாக்கினர். மூங்கிலின் 
பிடிைானத்மதாடு ஒருவர் மதாளில் ஒருவர் ஏறி, கூடாரத்னதவிட 
அதிக உயரத்னத உருவாக்கிக்னகாண்டனர். இனவனயல்லாம் 

நினனத்துப்பார்க்க முடியாத மவகத்தில் பனடயின் நடுப்பகுதிக்குள் 
நடக்கின்றன. 
 

மகாபுரத்தில் மைமலறியவர்கள் உச்சியில் இருந்தபடி கூடாரத்தின் 
மைல் நினலயில் தாக்குதல் னதாடுக்கத் னதாடங்கினர். பகழி அம்புகள், 

கூடாரத்தின் மைற்கூனரனயக் கிழித்துக் னகாண்டு உள்மள இறங்கின. 
உடனலங்கும் கவசம் அணிந்த வரீர்கள், மைற்கூனரயிலிருந்து 
பாய்ந்துவந்து தனலனயயும் கழுத்னதயும் தாக்கும் அம்புகனளச் 
சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்னல. னபாய்க்கூடாரத்தில் இருந்த 

மவந்தர்பனட வரீர்கள், இனடவிடாது கூனரனயப் பிளக்கும் 
அம்புகனள எதிர்னகாள்ள முடியாைல் சிதறி னவளிமயறினர். 
னபாய்க்கூடாரம் ஒன்று கனலந்த மவகத்தில் அதன் கூச்சலும் 
கலவரமும் ைற்றவற்னறக் கனலத்தன. அகப்பனட சிதறி, 
னபாய்க்கூடாரங்கள் கனலயத் னதாடங்கும்மபாது மவந்தர்கள் 
கவசப்பனடமயாடு மூஞ்சலுக்குள் நுனழந்தனர். 
 

இடதுபுறைாக உதியஞ்மசரல் நுனழந்தான். அவன் கண்முன்மன, 

சிதறும் அகப்பனடனயக் னகான்றுகுவித்து 
முன்னகர்ந்துனகாண்டிருந்தது சூளூர்ப்பனட. எதிர்த்தினசயில் 

அனதவிட மவகைாக இன்னனாரு பனட மபாய்க் னகாண்டிருந்தது. 
அப்பக்கைிருந்து உள்மள நுனழந்தான் மசாழமவழன். பிடறிைானின் 
தாக்குதல் னபாய்க்கூடாரங்கனளப் புரட்டியது. மூஞ்சலின் 
கட்டுக்மகாப்பு குனலந்துனகாண்டிருந்த மபாது மவந்தர்கள் மூவரும் 
தங்களின் சிறப்புப் பனடமயாடு உள்நுனழந்தனர். 
 

ைிகக்குறுகிய மநரத்தில் சூனறக்காற்றுமபால தாக்குதல் நடத்திய 
பறம்புப்பனட, மூஞ்சலின் னைாத்த இயக்கத்னதயும் 
நினலகுனலயச்னசய்தது. தாங்கள் பார்த்துக்னகாண்டிருக்கும் 



காட்சினய மவந்தர்களால் நம்ப முடியவில்னல. ஆனாலும் 

எதிர்த்தாக்குதனலத் னதாடுக்க அவர்களுக்கு அதிக மநரைாகவில்னல. 
பல மபார்கனளயும் தாக்குதனலயும் னவற்றிகரைாக நடத்திய 
எண்ணற்ற அனுபவம்னகாண்டது மவந்தர்களின் சிறப்புப்பனட. 
இதுமபான்ற சூழனல எத்தனனமயா முனற னகயாண்ட தளபதிகள் 

அதில் இருந்தனர். 
 

உதியஞ்மசரலின் பனட கரிணியின் தனலனையிலான பனடமயாடு 
மைாதத் னதாடங்கியது. அமத மநரத்தில் மசாழமவழனின் பனட 
பிடறிைானின் பனடனய எதிர்னகாண்டது. எண்ணிப்பார்க்க முடியாத 
வலினையும் தாக்குதல் திறனும்னகாண்ட இருதரப்புச் 
சிறப்புப்பனடகளும் ஒன்னறனயான்று எதிர்னகாண்டன. 
 

இருபக்கச் சிறகுகளிலும் கரிணியும் பிடறிைானும் எண்ணிலடங்காத 
ஆயுதங்களின் வழிமய மவந்தர்பனடனயத் தாக்கிக்னகாண்டிருந்த 
மபாது, தனது இனரனயக் கவ்வ விண்ணிலிருந்து னவட்டி இறங்கும் 
கழுகின் மவகத்தில் நீலனின் கூடாரம் மநாக்கிப் 
பாய்ந்துனகாண்டிருந்தான் இரவாதன். மூஞ்சலுக்குள் நுனழந்த 

இடத்திலிருந்து நீலனின் கூடாரம் இருக்கும் இடம் வனர மூன்று 
தடுப்புநினலகள் உள்ளன. 
 

 

னவளிப்புற அரனண உனடத்து முதல் தடுப்புக்கு அருகில் 
பறம்புப்பனட வந்தமபாது மவந்தர்கள் மூவரும் வந்துமசர்ந்தனர். 
ஆனால், அப்மபாது இரவாதன் இரண்டாவது தடுப்னபத் 
தாக்கிக்னகாண்டிருந்தான். நினலனைனயக் கணிக்கும் மநரம்கூட 

மவந்தர்களுக்கு வாய்க்க வில்னல. அவன் இரண்டாவது தடுப்னப 



உனடக்கும்முன் தனது பனட அவ்விடம் வினரந்து னசல்ல 
உத்தரவிட்டான் னபாதியனவற்பன். 
 

இரவாதனின் மவகமும் தாக்குதலின் தன்னையும் யாராலும் 
கற்பனனனசய்ய முடியாத அளவுக்கு இருந்தன. னதன்மனானலனயக் 
கிழித்துக்னகாண்டு உள்ளிறங்கும் மூங்கிற்கழிமபால எதிரிகளின் 
கவசங்கனளத் துனளத்து உள்ளிறங்கின பகழி அம்புகள். 

அம்னபன்பது மூன்று வினசகள் னையம்னகாள்வது. இழுத்து 
வனளக்கும்மபாது உள்ளுக்குள் விரியத்துடிக்கும் நரம்பு; 

பின்னிழுக்கும்மபாது முன்வாங்கத் துடிக்கும் நாண்; முன்னும் 

பின்னுைாக வரீனின் இரு னககனளக்னகாண்டு கூட்டப்படும் வினச. 
இந்த மூன்றின் குவினையமை விடுபடும் அம்பாய் ஏகிச்னசல்லும். 
இந்த மூன்றும் மவந்தர்பனடனயவிட மூன்று ைடங்கு அதிக 
ஆற்றமலாடு னவளிப்பட்டன சூளூர் வரீர்களிடம். குறுங்காது முயலின் 
குருதிவானட காற்னறங்கும் ைிதந்துனகாண்டிருந்தது. 
 

னபாதியனவற்பனின் சிறப்புப்பனட இரவாதனின் பனடனய மநாக்கி 
முன்மனறியது. அப்மபாது சற்றும் எதிர்பார்க்காைல் சூளூர் வரீர்கள் 
விசிறி வடிவ உருளிகளான எறிவட்டுகனள வசீத் னதாடங்கினர். 
ஈட்டி என்றால் மபார்வரீன் ஒன்னறத்தான் னவத்திருக்க முடியும். 
ஆனால், ஒவ்னவாரு வரீனும் பத்துக்கும் மைற்பட்ட எறிவட்டுகனள 
இடுப்பிமல மகாத்துனவத்திருந்தான். கண்ணினைக்கும் மநரத்தில் 

காற்னறக் கிழித்துக்னகாண்டு பறந்த எறிவட்டுகள் அனனத்தும் 
கவசவரீர்களின் கழுத்துக்குக் குறினவக்கப்பட்டன. 
 

பாய்ந்துவந்த மவந்தரின் கவசப்பனட இரு பனன னதானலவிமலமய 
நின்று எறிவட்டுகனளக் கவசங்களால் தடுக்கமவண்டிய நினல 
வந்தது. அப்மபாது மூன்றாவது தடுப்பு மநாக்கி இரவாதன் 
முன்மனறிக்னகாண்டிருந்தான். அனதப் பார்த்த னபாதியனவற்பன், 

உமலாக வில்லில் தணல் அம்புகளால் இரவாதனன மநாக்கிக் 
கடும்தாக்குதல் நடத்தியபடி ``அவனன மநாக்கித் மதனர 
வினரவுபடுத்து” என்று கத்தினான். 
 

மூஞ்சலின் னவளிப்புற அரண் ைீண்டும் ஒன்றுக்னகான்று னசருகி 
அனடப்னப உருவாக்கியது. ஆனால், உள்மள நுனழந்த சூளூர் வரீர்கள் 



தங்கனள மநாக்கி னைாய்க்கும் மவந்தர்பனடனயக் கணக்கில்லாைல் 
னகான்றுகுவித்தனர். கவசங்களின்மைல் னவட்டியிறங்கும் வாளின் 
ஓனச மூஞ்சனல நடுங்கச்னசய்தது, னகாற்றவாளும் கணிச்சி எனும் 
மகாடரிவனக ஆயுதமும் சூளூர் வரீர்களின் உடல் 
உறுப்னபப்மபான்றனவ. னபருைரத்னதயும் கணிச்சினகாண்டு ஒமர 
வசீ்சில் னவட்டிச் சரிக்கும் சூளூர் வரீர்களின் மவகம் கவசங்கனளக் 
கிழித்து இறங்கிக்னகாண்டிருந்தது. 
 

இரவாதன் மூன்றாவது தடுப்னப னநருங்கும்மபாது 
னபாதியனவற்பனின் மதர் வினரந்து அவ்விடம் வந்தது. நினறந்த 
பூண்கனளக்னகாண்ட னகாடிஞ்சி வனகத்மதர், கதிரவன் ஒளியில் 
கண்கனளப் பறித்தபடி வரீர்கனளப் பிளந்துனகாண்டு வந்தது. கவச 

வரீர்களின் தாக்குதலுக்கினடமய திரும்பி ைீளும் கணத்தில் தன்னன 
மநாக்கி வரும் மதனரப் பார்த்தான் இரவாதன். அவனனச் சூழ்ந்திருந்த 
கவசவரீர்கனளத் தாக்கிக்னகாண்டிருந்த அமத மவகத்தில் தனது 
முதுகிமல இருந்த மூவினல மவனல எடுத்து ைின்னனலன வசீினான். 
 

மதரின் இடதுபுறச் சக்கரத்தின் நடு அச்னசப் பிளந்து உள்ளிறங்கியது 
மூவினல மவல். என்ன நடந்தது என்பனத வரீர்கள் உணரும்முன் 
தனரயிமல உருண்டுனகாண்டிருந்தான் வளவன். அவனனத் தாண்டி 
வசீப்பட்டான் னபாதியனவற்பன். உனடந்த மதனர, கனனப்னபாலிமயாடு 
மவகம் குனறயாைல் இழுத்து முன் னசன்றன குதினரகள். னகாடிஞ்சி 
வனகத் மதனரத் தனினயாருவன் உனடக்கவும் முடியும் என்பனத 

யாராலும் கற்பனன னசய்துகூடப் பார்க்க முடியாது. 
 

மதரிலிருந்து சரிந்தவனன மநாக்கித் தாக்குதனலத் னதாடுத்து உயிர் 

பறிப்பதற்னகல்லாம் இரவாதனுக்கு மநரைில்னல. அவனது 
மவகத்துக்குக் குறிக்கீட்டாக எது வந்தாலும் இடினயனத் தாக்கி 
அழித்தபடி நீலனின் கூடாரம் மநாக்கி வினரவது ைட்டுமை அவன் 
மவனல. ஏறக்குனறய அவன் நீலனின் கூடாரத்னத னநருங்கினான். 
அவ்வளவு மநரமும் அவனது மவகத்னதத் தடுக்க அணியணியாய் 
வந்து அகப்பனட வரீர்கள் மபாரிட்டனர். ஆனால், மூன்றாவது 
தடுப்னபப் பிளந்து உள்நுனழந்த மவகத்தில் னபாதியனவற்பனின் 
மதனர ஒமர மவலால் னநாறுக்கிக் கவிழ்த்தனதப் பார்த்த யாரும் 
அதன் பிறகு எதிர்னகாண்டு நிற்கவில்னல. 
 



விழுந்து எழுந்த மவகத்தில் தனது காப்புப்பனடமயாடு இரவாதனன 
மநாக்கிப் பாய்ந்தான் னபாதியனவற்பன். பாண்டிய இளவரசனின் 
தனலசிறந்த பாதுகாப்புப் பனடயினர் பதினாறு மபர் இரவாதனனச் 
சுற்றிவனளத்தனர். 
 

இடதுனகயில் நீள்ைழுவும் வலதுனகயில் ஈர்வாளும்னகாண்டு 
இரவாதன் தாக்கிய மவகம் பதினாறு மபனரயும் நடுங்கச்னசய்தது. 
பறம்பின் சிறப்பு உமலாகக் கலனவயால் நாள்கணக்கில் 
ஊறனவக்கப்பட்ட வாள் அது. மவனறந்த உமலாகத்துடமனா, 

கரும்பானறயிமலா மைாதினால்கூட முனன ைழுங்காது, அமத மநரம், 

எதிர்வசீப்படும் வானள னவட்டிக்கூறாக்கும் வலுவுள்ள ஈர்வாள் அது. 
இரவாதனின் வலதுனக மவகம் பாரிமய வியக்கக்கூடியது. 
அதனால்தான் அவன் னசலுத்தும் அம்பு யானனயின் கழுத்தில் ஒரு 

பகுதியில் னதத்து ைறுபகுதியில் எட்டிப்பார்க்கிறது. அதுவும் நீலனின் 
கூடார வாயிலில் நடக்கும் இந்தத் தாக்குதலில் ைரக்குச்சிகனள 

னவட்டித்தள்ளுவனதப்மபால பாண்டிய வரீர்களின் வாள்கனளச் 
சீவித்தள்ளினான். இடதுனக ைழுவின் முன் விளிம்பில் னககளும் 
தனலயுைாக ைாட்டிய எதிரிகளின் உறுப்புகள் ைீன் 
னசதில்கனளப்மபாலச் சீவப்பட்டு எல்லா தினசகளிலும் 

பறந்துனகாண்டிருந்தன. பறீிடும் நீரூற்றுக்கு இனடமய குளித்து 
நகர்பவனனப்மபால் குருதி ஊற்றுக்கு இனடமய 
நகர்ந்துனகாண்டிருந்தான் இரவாதன். 
 

அவனன ைறிக்கும் ஆற்றல் அங்கு இருக்கும் யாருக்கும் இல்னல. 
சினம்னகாண்ட மவட்னட விலங்கின் எட்டுப்பற்கனளயும் தனது 
முகத்தருமக பார்த்தனதப்மபால இரு னககளாலும் ஆயுதங்கனளக் 
னகக்னகாள்ளும் இரவாதனனப் பார்த்து ைிரண்டு நின்றான் 

னபாதியனவற்பன். 
 

நீலனின் கூடாரத்துக்குள் நுனழய சில அடிகமள இருந்தமபாது 
பாய்ந்து முன்னசன்று தடுக்கலாைா என நினனத்த னபாதியனவற்பன், 

சட்னடன, பின்னால் நிற்கும் மபார்ப்பணியாளனுக்கு உத்தரவிட்டான். 
அவன் உடனடியாக அபாயச் சங்னக ஊதினான். 
குலமசகரபாண்டியனின் அருகில் இருந்த சிறப்புப்பனட வரீர்கள் 
மூஞ்சனல மநாக்கி வினரயத் னதாடங்கினர். 
 



குளவன்திட்டிலிருந்து மபார்க்களம் முழுவனதயும் பார்த்த பாரியால் 

மூஞ்சலுக்குள் என்ன நடக்கிறது என்பனதத் னதளிவாகப் பார்க்க 
முடியவில்னல. மூஞ்சல் தட்டியங்காட்னட விட்டு ைிகத்தள்ளி 
இருப்பதாலும் கூடாரங்கள் ைனறத்திருப்பதாலும் உள்ளுக்குள் 
நடக்கும் தாக்குதனலத் துல்லியைாகப் பார்த்தறிய முடியவில்னல. 
ஆனால், களத்தில் மூன்றாம்நினலனயக் கடந்து நின்றிருந்த 
குலமசகரபாண்டியனின் பனடகள் ைீண்டும் மூஞ்சனல மநாக்கி 
வினரவனதப் பார்த்தான் பாரி. கனடசிக்கணத்தில் மூஞ்சல் தன்னனக் 
காத்துக்னகாள்ள முடியாைல் திணறுவனத உணர்ந்தான். இப்மபாது 
பறம்புத்தளபதிகளில் யாராவது ஒருவர் மூஞ்சலில் இருக்க 
மவண்டும் என அவன் ைனம் துடித்தது. 
 

கருங்னகவாணன் தனலனையிலான பனடனய உடனடியாக 
மூஞ்சலுக்கு வரச்னசால்லி னையூர்கிழாருக்குச் னசய்தி வந்தது. 
மூஞ்சல் மபராபத்தில் சிக்கிக்னகாண்டது. தான் னசான்ன மநரத்தில் 
கருங்னகவாணன் அங்மக மபாயிருந்தால் இந்த நினல 

உருவாகியிருக்காது; தனலனைத் தளபதியாகத் தான் 
னபாறுப்மபற்றனத விரும்பாததால் அவன் தனது கட்டனளனய ஏற்க 
ைறுக்கிறான் என்று அவருக்குத் மதான்றியது. ைீண்டும் னையூர்கிழார் 
னசான்னமபாது கருனகவாணன் ஏமதா னசால்லவந்தான். ஆனால், 

அதற்குள் தனது குரனலப் பல ைடங்கு உயர்த்தியபடி கத்தினார் 
னையூர்கிழார். 
 

அதன் பிறகு கருங்னகவாணன் ைறுப்புச் னசால்லவில்னல. `ைிக 
விரிந்த மபார்க்களத்தில் வந்துமசரும் னசய்திகனள எப்படிக் 
னகயாள்வது என்பது தனித்த கனல; இவனது நாமட இந்தப் 
மபார்க்களத்னதவிடச் சிறியது; இவன் இனத எப்படிப் புரிந்துனகாள்ள 
முடியும்?’ என்று எண்ணியபடி தனது மதனரத் திருப்ப உத்தரவிட்டான் 
கருங்னகவாணன். 
 

தாக்குதல் உச்சம்னகாண்டிருக்கிற இந்த மநரத்தில் கருங்னகவாணன் 
ஏன் விலகிச்னசல்கிறான் என்பது அவனது மதர்ப்பனடத் தளபதி 
னவறுகாளனுக்குப் புரியவில்னல. ஆனால், எதிர்த்து நின்று 
மபாரிட்டுக்னகாண்டிருக்கும் முடியனுக்குப் புரிந்தது. 
கருங்னகவாணனன இந்த இடம் விட்டு நகரவிடக் கூடாது; அதற்கு 



ஒமர வழி, அவனது பார்னவ அகலும் முன் அவனது தளபதியான 
னவறுகாளனனக் னகான்று வழீ்த்துவது ைட்டுமை என 
முடிவுனசய்தான். 
 

அவ்வளவு மநரமும் கருங்னகவாணனின் பனடப்பிரினவத் 
தாக்கிக்னகாண்டிருந்த முடியன், தன் வளவனன மநாக்கிச் 
னசான்னான்... ``மநராக னவறுகாளனன மநாக்கித் மதனர நிற்காைல் 
னசலுத்து. எக்காரணத்தாலும் மவகத்னதக் குனறக்காமத.” னசால்லி 
முடிக்கும்மபாது பாய்ந்துனகாண்டிருந்தன குதினரகள். அம்புகனள 
எடுத்து நாமணற்றி விடுவிக்கும் மநரம்கூட முடியனுக்கு இல்னல. 
கருங்னகவாணன் தனது மதனர மூஞ்சல் மநாக்கித் திருப்பிவிட்டான். 
அவனது பார்னவ ைனறவதற்குள் னவறுகாளன் வழீமவண்டும். 
 

கருங்னகவாணன் இங்கிருந்து புறப்படும்மபாது எதிரிப்பனடத் தளபதி 
தன்னன மநாக்கி முன்மனறிவருகிறான் என்பனத அறிந்த கணமை 
அச்சம் மைமலறத் னதாடங்கியது. அவன் வழக்கத்னதவிட 
மவகைாகமவ அம்னப வில்லில் பூட்டினான். அப்மபாது உள்ளங்னக 
அளவு வண்டுகள் சீறிவருவதுமபால அவனன மநாக்கி வந்தன. 
`என்ன அனவ?’ என்று அவன் பார்க்கும்மபாது ைார்னபலும்பிலும் 
இடதுனதானடயிலும் இரண்டு உள்ளிறங்கின. முன்னுதடு முழுக்கப் 
புலிநகங்களாலான வட்டுனடத் தட்டு அது. காற்னற அறுத்தபடி 

சீவிச்னசல்லும்; மதர்ந்த வரீன் கண்ணினைக்கும் மநரத்தில் 
பன்னிரண்டு தட்டுகனள எறிவான். பிளிறும் யானன, துதிக்னகனயக் 
கீழிறக்கும் முன் சாய்த்துவிட முடியும். னவறுகாளனால் எப்படி 
அனத எதிர்னகாண்டு நிற்க முடியும்? 

 

மதனரத் திருப்பிய கணத்தில் னவறுகாளன் வழீ்த்தப்பட்டனத அறிந்து. 
களம் நடுங்கக் கத்தினான் கருங்னகவாணன். னைாத்தக் காட்சினயயும் 

பார்த்துக்னகாண்டிருந்த னையூர் கிழாருக்கு என்ன னசய்வனதன்று 
னதரியவில்னல. முடியன் ைீண்டும் தனது மதனரப் பனழயநினலக்குக் 
னகாண்டுவந்தான். வரும்மபாமத விண்டனன மநாக்கிக் 
குரல்னகாடுத்தான் முடியன், ``கணப்னபாழுதும் காலம் தாழ்த்தாமத; 

ஏறித்தாக்கு!” 

 

விண்டன் முன்னிலும் மவகைாக முன்மனறினான். அனதப் பார்த்தபடி 
னகாப்பளிக்கும் ஆமவசத்மதாடு தாக்குவதற்காகப் பாய்ந்து வந்தான் 



கருங்னகவாணன். 
 

எந்தத் தூண்டினலப் மபாட்டால் மூஞ்சனல மநாக்கிப் மபாகவிடாைல் 
திருப்ப முடியுமைா, அந்தத் தூண்டினல முடியன் வசீியவுடன் 
திரும்பினான் கருங்னகவாணன். அவனது தாக்குதல் உத்தி இன்னும் 
கடுனையாக இருக்கும் என எண்ணும்மபாது ஆறு பரண்களின் 

மைலிருந்தும் முரசின் ஓனச மைனலழுந்தது. 
 

யாரும் எதிர்பாராத நிகழ்வாக இருந்தது. அதிர்ந்து பார்த்தனர் 
பலரும். நினனவு ைீண்டவனனப்மபால சட்னடனத் திரும்பிய 
னையூர்கிழார், ``மூஞ்சனல மநாக்கித் மதனர விரட்டு” என்றார். 
 

அவர் மபாகத் னதாடங்கியதும் அவனரவிட மவகைாக மூஞ்சனல 
மநாக்கி வினரந்தான் கருங்னகவாணன். தட்டியங்கானடங்கும் கனடசி 
ஐந்து னபாழுதுகளில் நினனத்துப்பார்க்க முடியாதபடி தாக்குதல் 
னதாடுத்த வரீர்கள், முரசின் ஓனச மகட்டதும் ஆயுதம் ஏந்திய 
னககனளத் தளர்த்தினர். ஆனால், தளபதிகள் முன்னிலும் 

மவகைாகவும் படபடப்புடனும் மூஞ்சனல மநாக்கி வினரந்தனர். 
 

கருங்னகவாணனின் மதனரத் னதாடர்ந்து அமத மவகத்தில் முடியன் 

வந்துனகாண்டிருந்தான். மூன்று நாள்களாகக் குதினர ஏறாத மதக்கன், 

முடியனன விஞ்சியபடி குதினரயில் பாய்ந்துனகாண்டிருந்தான். விலா 
எலும்பு உள்குத்தி இறங்குவனதல்லாம் மதக்கனின் நினனவிமலமய 
இல்னல. அவனனத் னதாடர்ந்து உதிரன் வந்துனகாண்டிருந்தான். 
 

மூஞ்சலின் னவளிப்புற அரண் அருமக வந்து நின்றது முடியனின் 
மதர். அவனுக்கு முன்னால், தன் கண்கனளமய நம்ப முடியாைல் 
உனறந்து நின்றான் கருங்னகவாணன். அவர்கள் உயினரனக் காத்த 
மூஞ்சல், கண் பார்க்கும் எல்னல வனர னநாறுக்கப்பட்டுக்கிடந்தது. 
னவட்டுப்பட்ட வரீர்களின் உடல்கள் ைனலனயனக் குவிந்திருந்தன. 
மதனரமயா குதினரனயமயா உள்மள னகாண்டுனசல்ல முடியாத 
அளவுக்கு எல்லாம் நினலகுனலந்திருந்தன. 
 

எந்த ஒரு மபார்க்களத்திலும் குறுகிய வட்டத்துக்குள் இத்தனன 
ஆயிரம் மபர் னகான்று குவிக்கப்பட்டிருக்க ைாட்டார்கள். கருங்னக 
வாணன் தினகத்து நின்றமபாது முடியனின் கண்கள் துடித்தபடி 



இருந்தன. மூஞ்சலுக்குள் ஒருசில வரீர்கள் ைட்டுமை இங்கும் 
அங்குைாகத் னதன்பட்டனர். கவசப்பனடமயா, அகப் பனடமயா, 

சூளூர்ப்பனடமயா எந்தப் பனடனயச் மசர்ந்த வரீர்களும் 
கண்ணில்படவில்னல. குதினரகள் கணக்கில்லாைல் குத்திச் சாய்க்கப் 
பட்டுள்ளன. குவிந்துகிடக்கும் பிணக்குவியலின் ைீது ைிதித்து நடக்க 
முடியவில்னல. எல்மலாரும் அப்படிமய நின்றிருந்தனர். 
 

னதானலவில் ஒருவன் ைட்டும் நடந்துவருவது னதரிந்தது. யாரவன் 
என்று யாராலும் அனடயாளம் காண முடியவில்னல. னசந்நிறக் 
குருதியில் மூழ்கி எழுந்து வந்துனகாண்டிருந்தான். கால்கனள 
இழுத்து முன்னகர முடியவில்னல. ஆனாலும் விடாைல் முயன்று 
வந்தான். உடலில் எங்னகல்லாம் னவட்டுப்பட்டுள்ளது என்பது எதுவும் 
னதரியவில்னல. குருதி னகாட்டியபடி இருந்தது. அவனது 
உடலனைப்னபப் பார்த்ததும் அவன் இரவாதன் இல்னல என்பது 
னதரிந்தது. 
 

னகயின் வலதுமூட்டின் ஓரச்சனதயில் துனளத்திருந்த சிறுவாள் 
ஒன்று அப்படிமய இருந்தது. அனதப் பிடுங்கக்கூடிய வலினையின்றி 
நடந்துவந்தான். சற்று அருகில் வந்ததும் முடியன் அனடயாளம் 
கண்டான், அவன் கரிணி என்று. 
 

கண்டுணர்ந்த மநரத்தில் அவனன மநாக்கி ஓடினான் முடியன். 
ஆனால், முன்னால் இருந்த மவந்தர்பனட வரீர்கள் ``மூஞ்சலுக்குள் 
அனுைதிக்க ைாட்மடாம் என்று வாளால் ைறித்து நிறுத்தினர். 
 

துடித்துப்மபாய் நின்றான் முடியன். மதக்கனும் உதிரனும் 
அவனருகில் பதற்றத்மதாடு வந்து நின்றனர். 
 

கரிணி மூஞ்சலின் எல்னலனய வந்தனடவதற்கு னவகுமநரைானது. 
உயினர இழக்காைல் நடந்துவந்தவன், முடியனின் அருகில் வந்ததும் 
தான் னகயில் னகாண்டு வந்த வானள, பறம்பின் குடிமுடியனிடம் 
ஒப்பனடத்தபடி அப்படிமய ைண்ணில் விழுந்தான். 
 

முடியன் னகயில் வாங்கியது இரவாதனின் ஈர்வாள். 
 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்...  
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மூஞ்சலிலிருந்து நாகக்கரட்டுக்கு இரவாதனனத் தன் இரு 
னககளிலும் ஏந்திவந்தான் மதக்கன். ைற்றவர்கள் எத்தனனமயா 
முனற அவனிடைிருந்து வாங்க முயன்றும் அவன் தரவில்னல. 
பறம்பு ஆசான் ைாவரீனுக்குச் னசய்யும் ைரியானத இது.  

 

சைதள மவந்தர்கள் பனடமயாடு ஒப்பிட்டால், ஒவ்னவாரு பறம்பு 
வரீனும் ைாவரீமன. ஆனால், ஒரு பறம்பு வரீனன ைற்ற பறம்பு 
வரீர்கமளாடு ஒப்பிட்டால் ைாவரீர்கள் என னவகுசிலமர இருப்பர். 
இரவாதன் அப்படினயாரு ைாவரீன் என்று எல்மலாருக்கும் னதரியும். 
ஆனால், தட்டியங்காட்டுப் மபாரின் னதாடக்கத்திலிருந்து அவன் 
நடத்திய ஒவ்னவாரு தாக்குதலும் இனணனசால்ல முடியாதது. 
 

முன்திட்டப்படி, இன்னறய மபாரில் மூஞ்சலின் னவளிப்புற அரனண 
முழுமுற்றாக அழித்னதாழிக்கும் னபாறுப்பு முடியனுக்கும் 
விண்டனுக்கும் உரியது. ஆனால், அவர்களால் மூஞ்சலுக்கு அருகில் 
மபாகமவ முடியவில்னல. அமத மவனளயில் தனக்கான 



னபாறுப்பின்படி கனடசி பத்து நாழினக இருக்கும்மபாது, எதிரிகளால் 
னவளிப்புற அரனண உனடத்துக்னகாண்டு உள்நுனழயமவ முடியாது 
எனக் கருதப்பட்ட மூஞ்சனல, தனது குதினரயின் மவகத்னதக் 
குனறக்காைமல உனடத்துக்னகாண்டு உள்நுனழந்தான் இரவாதன். 
அகப்பனடனயயும், னபாய்க்கூடாரங்களில் நூற்றுக்கணக்கில் இருந்த 
கவசப்பனடனயயும் முற்றிலுைாக அழித்னதாழித்தான். 
 

இந்நினலயில்தான் னபாதியனவற்பன், உதியஞ்மசரல், மசாழமவழன் 
ஆகிய மூவரும் தங்களின் சிறப்புப் பனடகமளாடு மூஞ்சலுக்குள் 
நுனழந்தனர். நன்கு திட்டைிட்டிருந்ததால் கரிணியும் பிடறிைானும் 
இரு பக்கங்களிலும் இனணயற்ற தாக்குதனல நடத்த, மூன்றாம் 
நினலனயக் கடந்து நீலனின் கூடாரம் மநாக்கி முன்மனறினான் 
இரவாதன். அவனது மவகத்னதயும் தாக்குதனலயும் யாராலும் 

எதிர்னகாள்ள முடியவில்னல. சூளூர் வரீர்களின் வாள்வசீ்சு மவகம் 
மவந்தர்பனடத் தளபதிகளால் தற்காத்துக்னகாள்ளமவ முடியாததாக 
இருந்தது. நினலனை முற்றிலும் னகைீறிவிட்டனத உணர்ந்த 
நினலயில்தான் மபரரசர் குலமசகரபாண்டியனின் தனித்த 

பாதுகாப்புக்கான சிறப்புப் பனடனய வரவனழத்தான் 
னபாதியனவற்பன். 
 

தட்டியங்காட்டில் கடுனையாக மைாதிக்னகாண்டிருந்த இருதரப்புத் 
தளபதிகளும், மபார் முடிவுற்றதுக்கான முரசின் ஓனசனயக் 
மகட்டதும் மூஞ்சனல மநாக்கி வினரந்தனர். ஒவ்னவாருவருக்குள்ளும் 
ஒவ்னவாரு வனகயான பதற்றம் இருந்தது. னையூர்கிழார் தான் 

தனலனைத் தளபதியாகப் னபாறுப்மபற்ற முதல் நாளிமலமய மூஞ்சல் 

தாக்கப்பட்டுவிட்டமத என்ற பதற்றத்தில் வினரந்தார். இறுதியில் 
அபாயத்னத உணர்த்தும் ஒலினயழுப்பப் பட்டதால் மூஞ்சல் 
கடுனையாகத் தாக்கப் பட்டிருக்கும் என்பனதக் கருங்னகவாணன் 
உணர்ந்தான். மூஞ்சலின் வலினைைிகுந்த அனைப்பு னவளிப்புற 
மூடரண்தான். அனத உனடத்து உள்நுனழயும் ஆற்றல்னகாண்ட 

பனடயால் உள்ளுக்குள் மபாய் மபரழினவ உருவாக்க முடியும் எனத் 
னதரியும். ஆனால், அபாய ஒலி எழுப்பும் அளவுக்கு நினலனை 
ைாறும் என நினனக்கவில்னல. பறம்புப் பனடயின் முக்கியைான 
தளபதிகள் தட்டியங் காட்டில் தங்களுடன்தான் மபாரிட்டுக் 

னகாண்டிருக்கின்றனர். குதினரப்பனட ைட்டுமை அங்மக மபாயுள்ளது 



என்பதால் அகப்பனட எளிதில் சைாளிக்கும் என்றுதான் எல்மலாரும் 
நினனத்தனர். ஆனால், நினலனை ஏன் னகைீறிப்மபானது என்பது 
னவளியில் இருக்கும் யாருக்கும் புரியவில்னல. 
 

முரசின் ஓனச மகட்டதும் முடியன்தான் முதலில் பாய்ந்து 
மபானான். `கனடசி நாழினகயில், மூஞ்சலில் இருந்து இரவாதனின் 
பனட பின்வாங்கிவிட்டது. இனடநினலயில் நின்றுதான் அவன் 
மபாரிட்டுக் னகாண்டிருப்பான்’ என நினனத்தான் முடியன். ஆனால், 

`இரவாதன், மூஞ்சலுக்குள் மபாய்விட்டான்’ என மதக்கன் 

கணித்திருந்தான். எனமவ, அவனது சிந்தனன முழுவதும் மூஞ்சனல 
மநாக்கிமய இருந்தது. 
 

எல்மலாரும் மூஞ்சலின் அருகில் வந்து நின்றமபாதுதான் மூஞ்சல் 
என்னவாக இருக்கிறது என்பனதப் பார்க்க முடிந்தது. அகப்பனட, 

கவசப்பனட, மவந்தர்களின் சிறப்புப்பனட, மபரரசரின் தனிப்பனட 
அனனத்னதயும் னகான்றுகுவித்த சூளூர் வரீர்களின் ஆடுகளம் எப்படி 
இருந்தது என்பனதப் பார்த்த கணம், னையூர்கிழாருக்கும் 
கருங்னகவாணனுக்கும் குருதிமயாட்டம் நின்றது. பிணக்குவியல்கள் 
கணக்கில்லாைல் இருந்தன. குருதி னபாங்க மைனலழும் கதறல் 

னபருகி தட்டியங்காடு முழுவதும் எதினராலித்தது. சில இடங்களில் 
யானன உயரத்துக்குக் கிடந்தன னகான்றழிக்கப்பட்ட வரீர்களின் 
உடல்கள்; பறம்பு வரீர்களின் குதினரகள் கணக்கில்லாைல் 
னகான்றழிக்கப் பட்டுள்ளன. தட்டியங்கானடங்கும் முழுநாள் மபாரிலும் 
னகால்லப்பட்டவர்கனள னைாத்தைாகக் குவித்தனதப்மபால் இருந்தது.  

 



அந்தத் தாக்குதலில் இரவாதனுடன் னசன்ற சூளூர் வரீர்கள் யாரும் 

ைிஞ்சவில்னல. ஆனால், ஒவ்னவாருவனும் எண்ணற்மறானர 
வழீ்த்திய பிறமக வழீ்ந்தான். னபாய்க்கூடாரங்கனள பிடறிைான் 
தனலனையிலான வரீர்கள் முழுமுற்றாக அழித்து முடிக்கும்மபாது, 

தனது கவசப்பனடமயாடு உள்நுனழந்து தாக்கினான் மசாழமவழன். 
இனடனவளிமயாடு னதானலவில் நின்று மபாரிடுவதற்கும் னநருங்கி 
நின்று மபாரிடுவதற்கும் நினறய மவறுபாடு உண்டு. 
 

மூமவந்தர்களும் அவரவரின் சிறப்புப் பனடமயாடு உள்நுனழந்தனர். 
அப்மபாது வனர மூஞ்சலின் னவளிப்புற அரண் வரீர்களால் 
முழுனையாகப் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது. மூமவந்தர்களின் 
சிறப்புப்பனட முழுனையாக உள்மள வந்ததும் ஏறக்குனறய 
குவியலாக நின்று மபாரிடும் சூழல் உருவானது. ஒருவருக்னகாருவர் 
வானளயும் ஈட்டினயயும் இன்னபிற ஆயுதங்கனளயும் 
முழுனையாகச் சுழற்றி வசீவும் வாங்கித் தாக்கவுைான இனடனவளி 
இல்லாத நினல இருந்தது. தனக்கு முன்னால் நிற்கும் வரீமனாடு 

மபாரிட்டுக்னகாண்டிருந்தால், முதுகுப்புறத்தில் நிற்பவன் நைது 
பனடனயச் மசர்ந்தவனா அல்லது எதிரிப்பனட வரீனா என்பது 
னதரியாத நினல உருவானது. இந்நினல, மவந்தர்பனடக்குப் 
னபருஞ்சிக்கனல உருவாக்கியது; ஆனால் சூளூர்ப்பனடக்கு சாதகைான 
தன்னைனய ஏற்படுத்தியது. அடர்கானகத்தில் குழுவாக இயங்கினால் 
ைட்டுமை வாழவும் தப்பிப்பினழக்கவும் முடியும். எனமவ, தன்னுடன் 

வருகிறவன் யார் என்பனதத் திரும்பிப் பார்க்காைமலமய 
அறிந்துனகாள்ள எண்ணற்ற வழிமுனறகனளப் பறம்பு ைக்கள் 
அறிந்தவர்கள். அவர்களால் அடர் இருட்டில்கூட குழுவாகச் 
னசயல்பட்டு, தாக்குதனல முன்னனடுக்க முடியும். 
 

மூன்று மவந்தர்களின் சிறப்புப் பனடகள், மூன்று 
மசனனவனரயர்களின்கீழ் முப்பத்தாறு மசனன முதலிகளால் 
தனலனை தாங்கப்படுவதாக இருந்தது. அவர்களுனடய உத்தரவின்கீழ் 
ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகைான வரீர்கள் தாக்குதலில் இறங்கினர். 
 

விரிந்து உள்வாங்கும் குந்தமும் பனங்கருக்குப்மபால உடனலங்கும் 
எண்ணிலடங்காத கூரிய முட்கனளயுனடய கழுமுள் சாட்னடயும் 
சூளூர் வரீர்களின் தனித்த ஆயுதங்கள். மவந்தர்பனட வரீர்கள் 



எண்ணற்மறார் உள்மள வந்தது சூளூர் வரீர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக 
அனைந்தது. தங்களின் ஒலிக்குறிப்புகள் மூலம் கண மநரத்துக்குள் 
னசய்திகனளப் பரிைாறிக்னகாண்டனர். மூன்று மவந்தர்களின் மூன்று 

வனகயான சிறப்புப் பனடகனளயும் முழுனையாக உள்வாங்கும் 
வனர வாளால் தாக்குதல் நடத்தினர். நினலனைனயக் கணித்து 
கூவல்குடி வரீன் ஓனசயிட்டதும் கரிணியின் தனலனையிலான 
பனடவரீர்கள் தங்களின் இடுப்புப் பகுதியில் 

னைய்யுனறச்சட்னடக்குமைல் சுற்றினவத்திருந்த கழுமுள் 
சாட்னடனயச் சுழற்றத் னதாடங்கினர். சாட்னடயின் சிறு நுனி 
பட்டால் மபாதும், சனத னகாத்தாகப் பிய்த்துக்னகாண்டு னவளிவரும். 
ஒருவன் எதிரியின் காலுக்குக் கீமழ சாட்னடனயச் சுழற்றினால் 
ைற்னறாருவன் கழுத்துக்கு மைமல சாட்னடனயச் சுழற்றினான். 
ஒவ்னவாரு சாட்னடயும் இரு ஆள் நீளமுனடயது. 
 

மகடயங்கள், வானளயும் ஈட்டினயயும் எதிர்னகாள்ளக்கூடியனவ. 
கழுமுள் சாட்னடக்குத் தடுப்பாயுதம் எதுவுைில்னல. இப்படிமயார் 
ஆயுதம் இருப்பமத சைனவளி ைக்களுக்குத் னதரியாது. 
நினனத்துப்பார்க்க முடியாத பாதிப்னப ஏற்படுத்தும் கழுமுள் 
சாட்னடனய, சூளூர் வரீர்கள் ைின்னல் மவகத்தில் வசீத் 
னதாடங்கினர். 
 

சனத ைட்டுைன்று, கால் எலும்புகனளமய பிய்த்துக்னகாண்டு னசன்றன 
சாட்னடகள். உச்சந்தனல முதல் கால்முட்டி வனர கவசம் 
அணிந்திருந்த சிறப்புக் கவசப்பனடனய முதல் தாக்குதலிமலமய 
அஞ்சிப் பின்வாங்கனவத்தனர். அப்மபாது பின்னினலயில் நின்ற 
பிடறிைானின் தனலனையிலான வரீர்கள் குந்தகத்தால் குத்தித் 
தூக்கத் னதாடங்கினர். இருனபரும் னபாறிகளில் சிக்கித் சினதயத் 
னதாடங்கியது சிறப்புக் கவசப்பனட. 
 

எந்த ஒரு மபாரிலும் கவசப்பனட இவ்வளவு னகாடுனையான 
அழிவுக்கு ஆளானதில்னல. மூஞ்சலுக்குள் தாங்கள் உருவாகிய 
னபாறியில் பறம்பு வரீர்கள் சிக்குவார்கள் என்றுதான் எல்மலாரும் 
எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், சூளூர் வரீர்களின் னபாறிக்குள் முழுமுற்றாக 
மவந்தர்பனட சிக்கியது. அவசரத்தில் மூமவந்தர்களின் மூன்று 

சிறப்புப் பனடகளும் னைாத்தைாக உள்ளிறக்கியதால் அவர்களால் 



மபாரிடுவதற்குப் மபாதுைான களத்னத உருவாக்கிக்னகாள்ள 
முடியவில்னல. இந்நினலயில் தாக்குதலின் அளவு எல்னல 
கடந்ததாக இருந்ததால் னவளிப்புற அரனணக் காத்துக்னகாண்டிருந்த 

வரீர்கனளயும் உள்முகத் தாக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தமவண்டிய 
சூழல் உருவானது. இனவனயல்லாம் சூளூர் வரீர்களுக்கு 
வாய்ப்பாகமவ அனைந்தன. 
 

சூளூர் வரீர்கள் எல்மலாரும் இன்னறய நாளின் முடினவ 
னதளிவாகத் னதரிந்தவர்களாகமவ இருந்தனர். தாங்கள் உயிருடன் 
திரும்பும் வாய்ப்பு ைிகைிகக் குனறமவ. ஆனால், நீலன் ைீட்கப்பட்மட 
ஆக மவண்டும். அதற்காக எல்னலயில்லாத வரீத்னத னவளிப்படுத்தி 
மவந்தர்பனடனய முழுமுற்றாக வழீ்த்த மவண்டும் என்ற 
குறிக்மகாளுடன் மபாரிட்டனர். தட்டியங்காட்டில் இதுவனர நிகழாத 

மபரழினவ அவர்கள் நிகழ்த்திக் காட்டினர். எண்ணிக்னகயில் 
இனதவிட அதிகைான வரீர்கனள இந்தப் மபார்க்களத்தில் 
பறம்புப்பனட னகான்றழித்துள்ளது. ஆனால், அவர்கனளல்லாம் 
னபாதுவான பனடவரீர்கள். இன்று சூளூர் வரீர்கள் 

அழித்னதாழித்துள்ளமதா மூமவந்தர்களின் ைிகச்சிறந்த 
பனடவரீர்களின் னதாகுப்னப. இந்த வரீர்களின் ஆற்றனல நம்பித்தான் 
மவந்தர்கள் தங்களின் பாதுகாப்னப உறுதினசய்வர்.  
 

மூன்று னபருமவந்தர்களின் சிறப்புப் பனடகளும் மூன்று 
வனகயான தன்னைகனளக் னகாண்டிருந்தன. கவச 
உனடகளில் னதாடங்கி, பயன்படுத்தும் ஆயுதம் வனர நினறய 

மவறுபாடுகள் மூன்று பனடகளுக்கும் உண்டு. ஆனால், சூளூர் 
வரீர்களின் தாக்குதலுக்கு முன்னால் எந்தப் பனடயும் எந்நினலயிலும் 
தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்னல. ஐந்தாயிரத்துக்கும் 
அதிகைாமனானரக்னகாண்ட கவசப்பனடனய சூளூர்ப்பனடயின் சில 
நூறு வரீர்கள் முழுமுற்றாக அழித்னதாழித்தனர். இந்தத் 

தாக்குதலுக்கு நிகரான தாக்குதனல இதுவனர யாரும் 
மகள்விப்பட்டதுகூட இல்னல. 
 

ைனலனயனக் குவிந்து கிடக்கும் மவந்தர்பனட வரீர்களின் 
பிணங்களுக்குள் சூளூர் வரீர்களின் உடல்கனளத் மதடி எடுக்கமவண்டி 
இருந்தது. மபார் முடிவுற்ற ஓனச மகட்டதும் மவந்தர்பனட வரீர்கள் 



அனனவரும் பாசனறக்குத் திரும்பினர். இறந்தவர்கனள 
அப்புறப்படுத்துவது, வரீர்களின் மவனலயன்று; மபார்ப் 

பணியாளர்களின் மவனல. மூஞ்சலுக்குள் பறம்பு வரீர்கள் 
அனுைதிக்கப்படாததால் அவர்கள் னவளியிமலமய காத்திருந்தனர். 
மவந்தர்களின் மபார்ப் பணியாளர்கள், சூளூர் வரீர்களின் ஒவ்மவார் 
உடலாகத் தந்து னகாண்டிருந்தனர். அனத வாங்கிய பறம்பு வரீர்கள், 

நாகக்கரடு மநாக்கிச் னசன்று னகாண்டிருந்தனர். அனனத்து 

உடல்களும் எடுக்கப்படும் வனர முடியன் அந்த இடம் விட்டு 
அகலவில்னல. 
 

இரவாதனின் உடனலத் மதக்கன் தூக்கிச் னசன்றான். அவன் 
பின்னால் பறம்பின் னைாத்தப் பனடயும் வந்துனகாண்டிருந்தன. 
நாகக்கரட்டுக்கும் இரலிமைட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் 
பள்ளத்தாக்குப் பகுதிக்கு அவன் வந்தமபாது இருள் 

முழுனைனகாண்டிருந்தது. இரலிமைட்டிலிருந்து மதக்கனன மநாக்கி 
ஓடிவந்தான் பாரி. அவனுக்குப் பின்னால் காலம்பன் உள்ளிட்ட 
ைற்றவர்கள் ஓமடாடி வந்தனர். னபருவரீனின் ைரணம் னைாத்தக் 
காட்னடயும் உனறயனவத்திருந்தது. சிறிய ஓனசகூட எழவில்னல. 
தீப்பந்தத்மதாடு சில வரீர்கள் பாரிக்குப் பின்னால் 

ஓடிவந்துனகாண்டிருந்தனர். 
 

எதிர்வந்த பாரி, மதக்கனுக்கு முன்னால் இரு னக ஏந்தி நின்றான். 
மதக்கனால் பாரியின் முகத்னதப் பார்க்க முடியவில்னல. தனல 
குனிந்தபடி னகயில் இருக்கும் இரவாதனனமய 
பார்த்துக்னகாண்டிருந்தான். ஆனால், பாரியின் னககளுக்கு 
இரவாதனன ைாற்றவில்னல. எதிர்நினலயில் னகமயந்தி நிற்கும் 
பாரி, னககனளத் தளர்த்தவில்னல. இருவருக்கும் உள்மளாடும் குருதி 
உனறந்து நின்றுவிட்டனதப் மபால் இருந்தது. முன்னும் பின்னுைாக 
வரீர்கள் சூழ்ந்தனர். தீப்பந்தங்களின் ஒளி இரவாதனின் மைமல 
படர்ந்தபடி இருந்தது. 
 

பாரி குனிந்து இரவாதனனப் பார்க்கமவயில்னல; நிைிர்ந்தபடி 
மதக்கனனமய பார்த்துக்னகாண்டிருந்தான். மதக்கமனா நிைிர்ந்து 
பாரினயப் பார்க்கமவயில்னல; குனிந்தபடி இரவாதனனமய பார்த்துக் 
னகாண்டிருந்தான். இருவருக்குள்ளும் உணர்வுகள் 



னகாந்தளித்துக்னகாண்டிருந்தன. 
 

பாரி குனிந்து இரவாதனின் உடனலப் பார்த்தாமலா, மதக்கன் நிைிர்ந்து 
பாரியின் முகத்னதப் பார்த்தாமலா உனடந்து னநாறுங்கிவிடுவர். 
வரீர்களின் ைரணத்தில் கண்ணரீ் சிந்தக் கூடாது. அதுவும் பாரியும் 
மதக்கனும் கலங்கினால் நினலனை என்னவாகும்? இருவரும் அனதத் 
தவிர்க்கமவ முயன்று னகாண்டிருந்தனர். ைனதின் உறுதினய, கனத்த 
அனைதி னநாறுக்கிக்னகாண்டிருந்தது. ஆனால், என்ன னசய்வனதன்று 

யாருக்கும் விளங்க வில்னல. நின்ற இடத்னத விட்டு இருவரும் 
நகரவில்னல. 
 

இந்தச் சூழனல எப்படிக் னகயாள்வனதன்று உடன் இருக்கும் 
யாருக்கும் னதரியவில்னல. வாரிக்னகயனும் கபிலரும் னசய்தினயக் 
மகள்விப்பட்டு இடிந்துமபாய் இரலிமைட்டின் குனக அடிவாரத்திமலமய 
உட்கார்ந்துவிட்டனர். பாரியுடன் வந்து நிற்கும் காலம்பன் 
இருவனரயும் ைாறிைாறிப் பார்த்தான். அவனுக்கு என்ன 

னசய்வனதனப் புரியவில்னல. 
 

ஒவ்னவாரு கணமும் கடக்க முடியாத கணைாக உனறந்து நின்றது. 
தனல நிைிராைமல இருந்த மதக்கன், ஒரு கணத்தில் சட்னடன்று 
இரவாதனனப் பாரியின் னககளில் ஒப்பனடத்து விட்டு அப்படிமய 
அவன் கால் பற்றிக் கதறினான் ``காட்டின் தனலைகனன இழந்து 

விட்மடாைடா பாரி!’’  

 



ைனல உனடந்து சரிவனதப்மபால இருந்தது. னவடித்து 
மைனலழும்பியது வரீர்களின் ஓலம். ஆசானின் கதறல் காட்னடமய 
உலுக்கியது. காரைனலயின் முகட்னட முட்டியது மதக்கனின் 
விம்ைல். 
 

னககள் இரவாதனன ஏந்தி நிற்க, கால்கனளத் மதக்கன் பற்றி நிற்க, 

கண்ணரீும் குருதியும் மைனலல்லாம் னகாட்டியபடி பானறனயன 
நின்றான் பாரி. 
 

ைற்ற வரீர்கள் ஆசானனப் பிடித்துத் தூக்க எண்ணினர். ஆனால், 

யாரும் அருகில் னசல்லவில்னல. பறம்புத் தனலவனின் கால் பற்றிக் 
கதறும் ஆசானின் உச்சந்தனலயில் இரவாதனின் குருதி 
விழுந்துனகாண்மட இருந்தது. மபார்க்களத்துக்குப் னபாறுப்பு, 

முடியனும் மதக்கனும்தான். ``நாங்கள் ைாவரீனனக் காக்கத் 
தவறிவிட்மடாம். அவன் அனனத்துத் தாக்குதனலயும் எங்களிடம் 
னசால்லிவிட்டுத்தான் னசய்தான். ஆனால், நாங்கமளா அவனிடம் 
கூறிய திட்டப்படி னசயல்படத் தவறிவிட்மடாம். இந்த ைரணம் 

முடியனும் மதக்கனும் கவனம் தவறியதால் நிகழ்ந்தது’’ எனப் 
புலம்பி அழத் துடித்தது மதக்கனின் ைனம். ஆனால், னசால்லவந்த 
னசாற்கள் எதுவும் மைனலழவில்னல. உனடந்து கதறும் 
ஆற்றானையிலிருந்து ைீள முடியவில்னல. சற்று மநரத்துக்குப் பிறமக 
பாரியின் கால்களிலிருந்து னககனள விலக்கினான் மதக்கன். அந்த 

விலகுதலில் ைனம் ஆழைான நினலனயான்னற எய்தியது. 
 

அவரவர்தாமன ைீண்டுனகாள்ள மவண்டும். அடுத்தவருக்கு ஆறுதல் 
உனரக்க பறம்பு வரீர்கள் யாரிடமும் னசாற்கள் இல்னல. மதக்கன் 
னககனள விடுவித்துக்னகாண்ட பிறகு பாரி நடக்கத் னதாடங்கினான். 
வரீர்களின் னபருங்கூட்டம் அவனனத் னதாடர்ந்து னகாண்டிருந்தது. 
 

மதக்கன், அந்த இடத்திலிருந்து எழுந்திருக்கவில்னல. எல்மலாரும் 
தன்னனக் கடந்து மபாகும் வனர அங்மகமய இருந்தான். அனனவரும் 
கடந்து னசன்றனர். ைனம் சற்று நிதானம்னகாண்டது. 
 

`ஏன் உனடந்து கதறிமனாம்? நைது கதறனலயும் மசர்த்தல்லவா பாரி 
சுைந்து னசல்கிறான். நாம் கட்டுப்படுத்தியிருந்திருக்க மவண்டும்’ என, 

எண்ணங்கள் மதான்றியபடி இருந்தன. எல்மலாரும் மபான பிறகு 



நான்னகந்து வரீர்கள் ைட்டும் உடன் இருந்தனர். அவர்கனளயும் 
மபாகச் னசான்னான். ஆனால், வரீர்கமளா மதக்கனுக்கு உதவுவதற்காக 
அங்மகமய நின்றனர். ைீண்டும் சத்தம்மபாட்டு மபாகச் னசான்னான். 
அவர்கள் னசன்ற பிறகு னககனள ஊன்றி னைள்ள எழுந்து நின்று 
பார்த்தான். னதானலவில் இரலிமைட்டின் முதற்குனகயின் 
அடிவாரத்தில் கூட்டம் கூடி நின்றது. ைனலனயங்கும் இருக்கும் 
தீப்பந்தங்கள் அந்த இடம் மநாக்கிக் குவிந்தபடி இருந்தன. அந்தக் 
காட்சினயப் பார்க்க முடியாைல் நாகக்கரட்டில் இருக்கும் தனது 
குடினல மநாக்கி னைள்ள நடக்கத் னதாடங்கினான். 
 

குனக அடிவாரத்தில் னவக்கப்பட்ட இரவாதனின் உடனலப் பார்க்கும் 
ஆற்றலின்றி பானற ைனறப்னபான்றிமல ஒடுங்கிக்கிடந்தார் கபிலர். 
மநற்றிரவு னபாற்சுனவயின் ைரணம் அவர் ைடியில்தான் நிகழ்ந்தது. 
இன்றிரமவா இரவாதனின் உடல் கிடத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஏது 
னசய்வனதன்று னதரியவில்னல. பாரியின் முகத்னதப் பார்க்கமவா, 

அவனிடம் மபசமவா ைனதுக்கு வலுவில்னல. னகயூன்றி 
உட்காரக்கூட வலுவின்றி, பானறமயாடு பானறயாக சாய்ந்மத 
கிடந்தார். மூஞ்சலிலிருந்து சூளூர் வரீர்களின் உடல்கள் 
ஒவ்னவான்றாக வந்துனகாண்டிருந்தன. துயரத்தின் மபரனல 
காரைனல முழுவதும் னபருகிக்னகாண்டிருந்தது. 
 

அப்மபாது கூட்டத்துக்குள் யாமரா ஒருவன் வந்து, ``கபிலர் எங்மக?’’ 

என்று விசாரித்தான். வரீன் ஒருவன் பானறயின் அடிவாரத்தில் 
சாய்ந்து கிடக்கும் கபிலனரக் னககாட்டிக் குறிப்பு னசான்னான். 
வந்துள்ளவன், தினசமவழரின் ைாணவன். ஏற்னகனமவ இருமுனற 
வந்தவன்தான். ஆனால், ஒவ்னவாரு முனறயும் ஒவ்மவார் இடத்தில் 

ஒவ்னவாரு நினலயில் கபிலனரக் காண்கிறான். 
 

இப்மபாது நினலகுனலந்து கிடக்கும் கபிலரிடம் வந்து ``தினசமவழர், 

உங்கனள அனழத்துவரச் னசான்னார்’’ என்றான். 
 

அனதக் காதுனகாடுத்துக் மகட்கும் நினலயில் கபிலர் இல்னல. 
 

வந்தவன் ைீண்டும் சத்தம் மபாட்டுச் னசான்னான். 
 

சற்மற கவனம்னகாண்ட கபிலர், அவனன உற்றுப்பார்த்தபடி ைறுத்துத் 



தனலனய ஆட்டினார். 
 

அவமனா ைீண்டும் வலியுறுத்தினான். 
 

மபசுவதற்குச் னசாற்கள் மைனலழவில்னல. ஆனாலும் முயன்று 
னசான்னார் ``நான் வரும் நினலயில் இல்னல என்பனத 
தினசமவழரிடம் னசால்லிவிடு.’’  

 

வந்த ைாணவனுக்கு மவனறன்ன னசய்வனதனத் னதரியவில்னல. 
னபரும் புலவரிடம் இதற்குமைல் வலியுறுத்த முடியாது எனச் 
சிந்தித்தபடி எழுந்து நடக்க முற்பட்டான். 
 

இனதக் கவனித்தபடி இருந்த வாரிக்னகயன், வந்தவனனக் னககாட்டி 
நிறுத்தியபடி கபிலரிடம் வந்து, ``தினசமவழரிடம் மபாய் 
என்னனவன்று மகட்டு வாருங்கள்’’ என்றார். 
 

``நான் எனதயும் மகட்கும் நினலயில் இல்னல. என்னால் எதுவும் 
னசய்ய முடியாது’’ என்றார் கபிலர். 
 

வாரிக்னகயன் இங்குைங்குைாகப் பார்த்தார். அவரின் கண்கள் 
மதக்கனனத் மதடின. அவர் குடிலுக்குப் மபாய்விட்டதாக வரீன் 
ஒருவன் னசான்னான். கபிலனர நாம்தான் சைாதானப்படுத்தி அனுப்ப 
மவண்டும் என நினனத்துக்னகாண்டு ைீண்டும் கபிலரிடம் வந்தார். 
 

அவமரா வாரிக்னகயன் னசால்வனதக் மகட்கும் நினலயில் இல்னல. 
ஆனாலும் வாரிக்னகயன் விடவில்னல. ``நீங்கள்தான் பறம்பின் 
மகால்னசால்லி. எதிரிப்பனடயின் மகால்னகால்லி அனழக்கும்மபாது 



மபாகவில்னலனயன்றால், நைது தரப்புக் கருத்து மகட்கப்படாைமலமய 

மபாய்விடும் ஆபத்துள்ளது. எனமவ, துயரத்னத விழுங்கி, கடனைனய 
ஆற்றுங்கள்’’ என்றார். 
 

கபிலமரா கண்கனள உருட்டி, பரிதாபைாகப் பார்த்தார். ``எனது 
உடலியக்கம் னசத்துக்கிடக்கிறது. என்னால் எழுந்திருக்கமவ 
முடியாது. பிறகு எப்படி..?’’ என்று னசால்லியமபாமத கண்களில் நீர் 
னகாட்டியது. 
 

வாரிக்னகயனால் கபிலனரப் புரிந்துனகாள்ள முடிந்தது. ஆனால், 

மவறு வழிமயதுைில்னல. அவர் மபாய்த்தான் ஆகமவண்டும் என 
எண்ணியபடி னசான்னார், ``யாராலும் இந்தத் துயரத்னதத் 
தாங்கிக்னகாள்ள முடியாது. ஆனாலும் னபாழுது விடிந்தால் நம் 
வரீர்கள் தட்டியங்காட்டில் மபாரிட்டுத்தாமன ஆகமவண்டும்.’’ 
 

கபிலர் வாரிக்னகயனனக் கவனித்தார். 
 

``ைனம் னநாறுங்கிக் கிடந்தாலும் எண்ணம் னககூடினால் எழுந்து 
நிற்க முடியும் என்பனத ஒவ்னவாரு வரீனும் ஒவ்னவாரு நாளும் 
னசால்லிக்னகாண்டுதாமன இருக்கிறான். உங்களால் அனதப் 
புரிந்துனகாள்ள முடியவில்னலயா கபிலமர?’’ 

 

``புரிகிறது. ஆனால், நான் அதற்கான ஆள் இல்னலமய. என்னால் 
இனதத் தாங்கிக்னகாள்ள முடியவில்னல’’ என்று னசால்லிக் 
னகாண்டிருக்கும்மபாமத காற்றில் மகட்ட கதறல் குரமலாடு மசர்ந்து 
வாய்விட்டுக் கதறினார் கபிலர். னககள் இரண்னடயும் கூப்பி, 
கண்ணரீ் னபருக மவண்டினார். 
 

கபிலரின் நினல புரிகிறது. ஆனால், அப்படிமய விட்டுவிட முடியாது 
என முடிவுக்கு வந்த வாரிக்னகயன் னசான்னார், ``முடியனன 
நினனத்துப்பார்த்தீர்களா? சூளூர் வரீர்கள் எல்மலாரின் உடலும் 
எடுக்கப்படும் வனர அவன் மூஞ்சல் விட்டு அகலாைல் அங்மகமய 
இருக்கிறான். பாரினய நினனத்துப்பார்த்தீர்களா? மதக்கமன கானலப் 
பிடித்து அழுத பிறகும் கலங்காைல் நிற்கிறான். அவர்கனளல்லாம் 

இரவாதனனத் தங்களின் மதாளில் மபாட்டு வளர்த்தவர்கள். வரீனின் 
ைரணத்துக்குக் னகம்ைாறு உண்டு. அனதச் னசய்வதுதான் அவனுக்கு 



நாம் னசலுத்தும் ைரியானத. இப்மபாது நீங்கள் பாடல் புனனயும் 
புலவன் ைட்டுைல்ல, பறம்பின் மகால்னசால்லி. எழுந்து நடங்கள். 
இரவாதனின் குருதி, மூக்கில் ஏறி உச்சந்தனலனயச் 

சூடாக்கிக்னகாண்டிருக்கிறது. எப்படி உங்களால் உட்கார்ந்துனகாண்டு 
அழ முடிகிறது?’’ என்று குரல் உயர்த்தியவர், வந்திருந்த ைாணவனனப் 
பார்த்து, ``அவனர அனழத்துக்னகாண்டு மபா’’ என்று ஆனணயிட்டு 
விட்டு திரும்பிப் பார்க்காைல் கூட்டத்துக்குள் நுனழந்துவிட்டார். 
 

எங்கும் இருக்கும் வரீர்கள் வந்து னைாய்த்துக்னகாண்டிருந்தனர். 
குனக அடிவாரச் சரிவில் முண்டி உள்மள மபாவது ைிகவும் சிரைைாக 
இருந்தது. ஆனாலும் தடுைாறி உள்மள நுனழந்த வாரிக்னகயன் 
நீண்டமநரம் கழித்துத் திரும்பிப் பார்த்தார் பானறயடிவாரத்தில் 
கபிலர் இல்னல. 
 

நாகக்கரட்டிலிருந்து தட்டியங்காட்னட மநாக்கி இறங்கும்மபாது அடர் 
இருள் அப்பிக்கிடந்தது. வரீர்கள் தீப்பந்தம் ஏந்தி முன் நடந்தனர். 
வழக்கம்மபால் மபார்க்களத்தின் நடுவில் இருக்கும் பரணில்தான் 
தினசமவழர் நிற்பார். அங்குதான் இருமுனறயும் அனழத்துவரச் 
னசால்லிப் மபசியுள்ளார். இப்மபாதும் அங்கிருந்துதான் அனழத்துவரச் 

னசால்லியுள்ளார் என்று எண்ணியபடி நடந்தார் கபிலர். ஆனால் 
ைாணவமனா, தட்டியங்காட்டின் நடுப்புறம் னசல்லாைல் இடதுபுறம் 
னசன்றான். 
 

``ஏன் இந்தப் பக்கம் னசல்கிறாய்?’’ எனக் மகட்டார் கபிலர். 
 

அதற்கு அந்த ைாணவன், ``இடதுபுறம் கனடசியாக இருக்கும் 
பரண்ைீதுதான் தினழமவழர் நிற்கிறார். அங்குதான் அனழத்துவரச் 
னசான்னார்’’ என்றான். 
 

அதற்குமைல் மகட்கும் நினலயில் அவர் இல்னல. அவன் பின்மன 
நடந்து னசன்றார். 
 

பரணின் அடிவாரத்துக்குக் கபிலர் வந்தமபாது, மூமவந்தர்களும் 
மவந்தர்பனடத் தளபதிகளும் நின்றிருந்தனர். தினசமவழர் பரண்ைீது 
நின்றிருந்தார். ஏன் அனனவனரயும் வரச் னசான்னார் என்பது 
யாருக்கும் னதரியவில்னல. மவந்தர்கள் ைீண்டும் ைீண்டும் மகட்டும் 



தளபதிகளிடம் வினட இல்னல. குலமசகரபாண்டியன் உள்ளிட்ட 
மூமவந்தர் குடும்பத்தினர் ஐவரும் வந்து நின்றிருந்தனர். 
னையூர்கிழார், கருங்னகவாணன் உள்ளிட்ட தளபதிகள் 
அணிவகுத்திருந்தனர். பறம்பின் தரப்பு மகால்னசால்லி வந்த பிறமக 
மபச முடியும் என்று தினசமவழர் னசால்லிவிட்டதால், யாரும் எதுவும் 
மபசாைல் அனைதிகாத்திருந்தனர். 
 

கபிலர் வந்ததும் அவனர பரண் ைீது ஏறி வரச் னசான்னார். 
கபிலருக்கு, சற்மற ஐயம் உருவானது. பறம்பு வரீர்கள் ஓங்கலத்னதப் 
பயன்படுத்தித் தாக்குதல் நடத்தியமபாது விசாரனணக்கு 
அனழத்திருந்தார். தினசமவழர், அப்மபாது பரண்விட்டு கீமழதான் 
அைர்ந்திருந்தார். ைறுநாள் மபார்க்களத்தின் தன்னைனயப் பற்றியும் 

தனக்கு உண்டான ைன அழுத்தத்னதப் பற்றியும் விவாதிக்க வரச் 
னசான்னார். அப்மபாதும் கீமழதான் இருந்தார். அந்த இரு 
நிகழ்வுகளின்மபாதும் மவந்தர்கள் யாரும் இல்னல. ஆனால், இன்று 
மவந்தர்கள் அனனவரும் வந்து நிற்கின்றனர். தினசமவழமரா பரண் 
மைலிருந்தபடி தன்னனயும் ஏன் மைமலறி வரச் னசால்கிறார் என 

எண்ணியபடிமய பரண்ைீது ஏறினார் கபிலர். முன்னும் பின்னுைாக 
இரு ைாணவர்கள் அவர் ஏறிச் னசல்ல உதவினசய்தனர். 
 

பரணின் மைல்தளத்தில் நான்கு மூனலகளிலும் பந்தங்கள் 
எரிந்துனகாண்டிருந்தன. நடுவில் சிறிய இருக்னக ஒன்றில் 
அைர்ந்திருந்தார் தினசமவழர். மைமலறிச் னசன்ற கபிலர், 

தினசமவழனர வணங்க முயன்றமபாது அவரின் முகத்னதப் 
பார்த்ததும் சற்மற அதிர்ச்சிக்குள்ளானார்.  

 

முகம், கடுத்து உனறந்துமபாய் இருந்தது. கண்கள் ஆற்றானையால் 

கனன்றுனகாண்டிருந்தன. வந்து நிற்கும் கபிலனர ஏறிட்டுப்பார்த்தார் 
தினசமவழர். துயரத்தின் னபருவலி கபிலரின் முகத்திலும் 



நிரம்பியிருந்தது. 
 

கபிலரின் வரவுக்காகமவ காத்திருந்த தினசமவழர் னைள்ள எழுந்து 
பரணின் முன்பகுதிக்கு வந்தார். கீமழ எண்ணிலடங்காத 
னபரும்பந்தங்கள் எரிந்துனகாண்டிருக்க, மதர்களின் ைீது மபரரசர்கள் 
அைர்ந்திருந்தனர். 
 

தினசமவழர் மபச முன்வருவது அறிந்து ைாணவன் ஒருவன் முரசின் 
ஓனசனய னைள்ள எழுப்பினான். கீமழ இருந்தவர்கள் மைமல 
பார்த்தபடி கவனம்னகாண்டனர். முன்வந்து தடுப்புக்கட்னடனயப் 
பிடித்தபடி தினசமவழர் கூறினார், ``இன்னறய மபாரில் நைது பனட 
விதிகனள ைீறிவிட்டது.’’ 
 

எல்மலாரும் சற்று அதிர்ச்சியானார்கள். `விதினய ைீறியவர் யார்?’ 

என்று ஒருவருக்னகாருவர் பார்த்துக்னகாண்டனர். னையூர்கிழார் 
கருங்னகவாணனிடம் பார்னவயாமல மகள்வினய எழுப்பினார். 
 

கருங்னகவாணமனா, ``அப்படி யாரும் நைது தரப்பில் விதிகனள 
ைீறவில்னல’’ என்றான். 
 

தனலனைத்தளபதி என்ற முனறயில் னையூர்கிழார்தான் இப்மபாது 
மபசமவண்டும். அவமரா கருங்னகவாணனின் ைீது சற்மற 
ஐயம்னகாண்டிருந்தார். அவனிடம் நன்றாக விளக்கம் மகட்டறிந்த 
பிறகுதான் மபசத் னதாடங்கினார், ``நினலைான் மகால்னசால்லினய 

வணங்குகிமறன். மவந்தர்பனடயில் யாரும் விதி ைீறவில்னலமய.’’ 
 

``மபார்விதி ைீறப்பட்டனத நாமன கண்மடன்.’’ 
 

``அப்படினயன்றால், யார் விதி ைீறினார் என்பனதக் கூறுங்கள் 
தினசமவழமர’’ என்று பணிந்து மகட்டார் னையூர்கிழார். 
 

எல்மலாரும் பரண்ைீது உற்றுப்பார்த்தபடி இருந்தனர். தினசமவழர் 
னசான்னார், ``னபாதியனவற்பனும் மசாழமவழனும்.’’ 
 

அதிர்ந்து நின்றனர் அனனவரும். 
 

தினசமவழரின் குற்றச்சாட்டு, மவந்தர்களின் தரப்பிலிருந்த 
ஒவ்னவாருவனரயும் நடுங்கனவத்தது. அவரின் கூற்றுக்கு என்ன 



பதில் உனரப்பது, யார் பதில் உனரப்பது என்று யாராலும் 
முடிவுனசய்ய முடியவில்னல. குற்றம்சாட்டுவது எதிரிப்பனட 
மகால்னசால்லி அல்ல; நைது பனட மகால்னசால்லி. பக்கத்தில் 
பறம்புப்பனட மகால்னசால்லி கபிலர் நின்று னகாண்டிருக்கிறார். 
எனமவ, இனத எந்தச் னசால்னகாண்டு ைறுப்பது? 

 

மசாழமவழன்ைீதான குற்றச்சாட்னட ைறுக்க, மசாழனின் அனைச்சன் 
வளவன்காரி முன்வர ஆயத்தைானான். ஆனால், னசங்கனச் மசாழன் 
கண்களால் குறிப்பு னகாடுத்த பிறகு, சற்மற ஒதுங்கி 
நின்றுனகாண்டான். தினசமவழர் பாண்டியப் மபரரசரால் 

நியைிக்கப்பட்டவர். எனமவ, அவர்கமள இந்தப் பிரச்னனனயத் 
தீர்க்கட்டும் என நினனத்தான். 
 

குலமசகரபாண்டியமனா அதிர்ச்சியுற்ற கண்கமளாடு அண்ணாந்து 
தினசமவழனரமய பார்த்துக்னகாண்டிருந்தார். `அவரது கூற்னற 
ைறுத்து வாதாடுதல் எளிதல்ல. அனைச்சர் முசுகுந்தர் 
இருந்திருந்தால்கூட இந்தப் பிரச்னனனய ஓரளவு னதளிவாகக் 

னகயாள்வார். ஆனால், ஆதிநந்தினய நம்பி எப்படி முன்னனடுப்பது? 

அனைச்சனன நிறுத்திவிட்டு தளபதிகனளப் மபசவிட்டால் நினலனை 
மைலும் சிக்கலாகிவிடும்’ என்று நினனத்தபடி இருந்தார். 
 

குற்றச்சாட்னடக் கூறிய தினசமவழர், ைறுனைாழினய 
எதிர்பார்க்கவில்னல. தட்டியங் காட்னட விரிந்த கண்கமளாடு 
பார்த்தபடி னசான்னார், ``விதி ைீறிய இருவரும் இக்கணமை இந்தப் 
மபார்க்களம் விட்டு நீங்க மவண்டும். இனி, வாழ்வு முழுவதும் 

அவர்கள் ஆயுதங்கனளக் னகக்னகாள்ளக் கூடாது.’’ 
 

இடி விழுவதுமபால் இருந்தன தினசமவழரின் னசாற்கள். உனறந்து 
நின்றனர் அனனவரும். குலமசகரபாண்டியனின் கண்கள் துடித்தன. 
பாண்டியப் மபரரசின் தனலனை அனைச்சன் ஆதிநந்தி உரத்தகுரலில் 
கத்திச்னசான்னான், ``நீங்கள் அறம் தவறிப் மபசுகிறரீ் தினசமவழமர!’’ 
 

இனடனவளியின்றிச் சட்னடனச் னசான்னார், ``ஆம். நான் அறம் 
பிறழ்ந்மத மபசுகிமறன். அரண்ைனனயின் நம்பிக்னகக்கு 
உரியமுனறயில் நடந்துனகாள்வனத முற்றிலுைாக எனது ஆழ்ைனம் 
துறந்துவிடவில்னல. அதனால்தான் எனது னசாற்கள் இப்படி 



வந்துள்ளன. இல்னலனயனில், அவர்கள் இருவருக்கும் ைரணத்னதமய 
தீர்ப்பாக வழங்கியிருப்மபன்.’’ 
 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்... 
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வவந்தர் தரப்பினர் நடுங்கி நின்றனர். தினசமவழரின் கூற்று யாரும் 
எதிர்பார்த்திராத ஒன்று. அனத யாராலும் எதிர்னகாள்ள 
முடியவில்னல. ஆனால், எதிர்னகாண்மட ஆகமவண்டும். என்ன 
னசய்வனதன்று முடினவடுக்க முடியாைல் திணறினர். 
அனைச்சன் ஆதிநந்தி மபச முன்வந்தமபாது, குலமசகரபாண்டியன் 
தனது னகயனசவில் அனத நிறுத்தினார். அவரது கண் பார்னவ 
னையூர்கிழானர மநாக்கிப் மபானது. அவர் எந்த அனவயிலும் 
வலினையான உனரயாடனல முன்னவக்கக்கூடியவர். இப்மபாது 
அவர் தளபதியாக இருந்தாலும் தினசமவழனர எதிர்னகாள்ள அவமர 
னபாருத்தைானவர் என்று குலமசகரபாண்டியனுக்குத் மதான்றியது. 

 

 

 

மபரரசரின் கண்ணனசவில் உத்தரனவப் புரிந்துனகாண்டார் 
னையூர்கிழார். இருக்கும் இடத்திலிருந்து சற்று முன்வந்து 
னபருங்குரனலடுத்துக் கூறினார், ``தினசமவழனர வணங்குகிமறன். 
எதன் அடிப்பனடயில் இந்தக் குற்றச்சாட்னடக் கூறுகிறரீ்?” 

``மபாரின் விதி ைீறப்பட்டதாக நினலைான் மகால்னசால்லி 
கூறிவிட்டால் தண்டனனனயத் தாழ்ந்து னபறமவண்டும். அதுதான் 
விதி.” 

 



``நான் விதினய ைீறவில்னல. விளக்கம்தான் மகட்கிமறன்.” 

 

``என்ன விளக்கம் மவண்டும் உனக்கு?” 

 

``அவர்கள் இருவரும் விதினய ைீறியதாக நீங்கள் னசால்வதற்கான 
விளக்கம்?” 

 

``மபார் முடிவுறும் முரசின் ஓனச மகட்கும்மபாது பறம்பின் 
குதினரப்பனடத் தளபதி இரவாதன் கூடாரத்தினுள் இருந்த நீலனன 
னவளியில் அனழத்துவந்துவிட்டான். ஆனால், முரசின் ஓனச 
மகட்டதும் தனது ஆயுதங்கனளத் தாழ்த்தி அப்படிமய நின்றான். 
மூஞ்சனல விட்டு னவளிமயறாத நினல என்பதால், நீலனன ைீண்டும் 
கூடாரத்துக்குள் அனுப்பினான். மபார் முடிவுற்ற பிறகு மூஞ்சனல 
விட்டு னவளிமயற்றக் கூடாது என்பதால் அப்படிச் னசய்தான். 

 

நீலன் கூடாரத்துக்குள் நுனழவனதப் பார்த்துக்னகாண்மட நின்றிருந்த 
இரவாதனன, பின்புறைிருந்து னபாதியனவற்பனும் மசாழமவழனும் 
சரைாரியாக அம்னபய்தித் தாக்கினர். அவர்களுடன் பனடயணியினரும் 
மசர்ந்து தாக்கினர். மபார் முடிவுற்ற பிறகு ஆயுதங்கனளத் தாழ்த்தி 
நின்றுனகாண்டிருந்தவனன விதிகனள ைீறிக் னகானலனசய்தனர் 
இருவரும்.” 

 

னசால்லி முடிக்கும் முன் சினம்னகாண்டு கத்தினான் மசாழமவழன், 

``நாங்கள் அதற்கு முன்மப அம்னபய்திவிட்மடாம்.” 

 

``நாங்கள் அம்னபய்திய பிறகுதான் உங்களின் முரசின் ஓனச 
மகட்டது” என்று உரக்கக் குரல்னகாடுத்தான் னபாதியனவற்பன். 
 

தினசமவழரின் உடல் நடுங்கியது. தனது கூற்னற ைறுத்து 



மைனலழும் னசாற்கனள அவரால் ஏற்றுக்னகாள்ள முடியவில்னல. 
 

இனடனவளியின்றி னையூர்கிழாரின் குரலும் மைனலழுந்து வந்தது, 

``அரசப்னபருைக்கள் னசால்லும் விளக்கம் ஏற்புனடயதா 
தினசமவழமர?” 

 

மைமலறிய சினத்னதக் கட்டுப்படுத்தியபடி னசான்னார், ``நினலைான் 
மகால்னசால்லி ஒரு னபாய்யின் ைீது விளக்கம் அளிக்கும் அளவுக்குத் 
தாழ்ந்துவிடவில்னல.” 

 

னையூர்கிழார் சற்மற அதிர்ச்சியானார். தினசமவழனரக் 
னகக்னகாள்வது எளிதன்று என்பது னதரியும். ஆனாலும் அவரின் 
குணைறிந்து உனரயாடனல மவறு தினசக்குத் திருப்புவமத 
இப்மபாதிருக்கும் ஒமர வழி எனத் மதான்றியது. ``நான் னபாய்யின் 
ைீது விளக்கம் மகட்கவில்னல தினசமவழமர! அவர்களின் கூற்றுக்குப் 
பிறகு உங்களின் குற்றச்சாட்டின் ைீதான விளக்கத்னதத் 
னதரிந்துனகாள்ளமவ மகட்கிமறன்.” 

 

``நான் னசால்வது குற்றச்சாட்டன்று, தீர்ப்பு.” 

 

எந்தச் னசால்லாலும் தான் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக வில்னல என்பனதக் 
காட்டிக்னகாள்ள இனடனவளியின்றி னையூர்கிழார் னசான்னார், 

``உண்னைதான் தினசமவழமர. நீங்கள் னசால்வது தீர்ப்புதான். நான் 
மகட்பது அந்தத் தீர்ப்பின் ைீதான சிறிய விளக்கம் ைட்டுமை.” 

 

``இன்னும் என்ன விளக்கம் மதனவ?” 

 

``முரசின் ஓனசக்கு முன்மப அவர்கள் அம்னபய்திவிட்டதாகக் 
கூறுகின்றனமர?’’ 

 

``அவர்கள் இருவரும் இரவாதனின் தாக்குதனலக் கண்டு 
அதிர்ச்சியாகி நின்றிருந்தனர். கனடசி நாழினகயில் நீண்டமநரம் 
அவர்கள் அம்னபய்யவில்னல. முரசின் ஓனச மகட்ட பிறகு, 

இரவாதன் ஆயுதங்கனளத் தாழ்த்தி உள்நுனழயும் நீலனன 

ஏக்கத்மதாடு பார்த்துக்னகாண்டிருக்கும் மபாதுதான் இவர்கள் 
பின்னாலிருந்து அம்னபய்தனர். அதாவது, மபாரிட்டுக்னகாண்டி 
ருக்னகயில் இரவாதனன ஒன்றும் னசய்ய முடியவில்னல. முரசின் 



ஓனச மகட்டு அவன் ஆயுதங்கனளத் தாழ்த்திய பிறகு 

மகானழகனளப்மபால, பின்னாலிருந்து தாக்கினர்.” 

 

``என் தந்னதனய `மகானழ’ என்றா னசால்கிறரீ்?” எனத் 
துடித்னதழுந்தான் னசங்கனச்மசாழன். பாண்டிய இளவரசனன 
இகழ்வதற்கு எதிராகக் கருங்னகவாணனின் குரல் அனதவிட 
மைமலறிவந்தது. 
 

எதிர்த் தாக்குதனலப்மபால ைற்றவர்கனள உரத்துக் குரல்னகாடுக்க 
இடம் தந்துவிட்டு, அமத மநரத்தில் தான் பணிந்து மகட்பனதப் 
மபான்ற குரலில் னையூர்கிழார் மகட்டார், ``எம் தரப்பு நினலைான் 
மகால்னசால்லி நீங்கள். உங்களிடைிருந்து நான் னதளிவு னபறமவ 
விரும்புகிமறன். எனமவ, தவறாகக் கருதமவண்டாம். நீங்கள் 
நின்றிருக்கும் இந்தப் பரணிலிருந்து னவகுனதானலவில் இருக்கிறது 
மூஞ்சல். அங்கு மபார் நடந்துனகாண்டிருந்தது. அம்னபய்தது முரசின் 

ஓனசக்கு முன்பா... பின்பா... என்பனத இங்கிருந்து கணிப்பது 
எளிதல்லமவ!” 

 

``இங்கிருந்து மூஞ்சல் எவ்வளவு னதானலவில் இருக்கிறது?” 

 

``இரண்டு காதத் னதானலவில் இருக்கிறது.” 

 

``அமதா அந்த விண்ைீன் கூட்டம் எவ்வளவு னதானலவில் 
இருக்கிறது?” 

 

வானத்தில் ஒளிரும் விண்ைீன்கனளக் காட்டி தினசமவழர் மகட்டதும் 
சற்மற அதிர்ந்து நின்றார் னையூர்கிழார். சட்னடன வினட 
னசால்லவில்னல. இதற்கு வினட னசான்னால் தினசமவழர் அடுத்து 



என்ன னசால்வார் என்பனத உணர முடிந்தது. தனலநிைிர்ந்து விரிந்த 
கண்களால் வானத்னதப் பார்த்தார் னையூர்கிழார். 
 

இரலிமைட்டின் குனகயடிவாரத்துக்குக் னகாண்டுவரப்பட்ட சூளூர் 
வரீர்களின் உடல்கள், வரினசயாக னவக்கப்பட்டுக்னகாண்டிருந்தன. 
இன்னும் சில வரீர்களின் உடல்கமள வரமவண்டியிருந்தன. 
அனனவனரயும் புனதப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் இன்னனாரு பக்கம் 

நடந்துனகாண்டிருந்தன. 
 

மபார்க்காலத்தில் இறுதிச்சடங்குகனள வினரவில் 
முடித்தாகமவண்டும். அப்மபாதுதான் அந்தத் தாக்கத்திலிருந்து ைற்ற 
வரீர்கள் மவகைாக னவளிவருவர். அதன்பிறகு அவர்கள் 
தூங்கினயழுந்து ைறுநாள் மபாருக்கு ஆயத்தைாக மவண்டும். 
உடல்நினலயும் ைனநினலயும் மபார்க்களத்துக்கான முழுத் 
தகுதினகாண்டிருக்க மவண்டும். எனமவ, ைரணத்னத ஒரு 
வாள்வசீ்சுமபால கணப்னபாழுதில் கடந்தாக மவண்டும். அதுதான் 

மபார்க்களத்தின் விதி. வசீிச் னசன்ற வாள், காற்றில் தனது தடத்னத 

விட்டுனவப்பதில்னல. அமதமபால்தான் வரீனின் நினனவுகள் 
மபார்க்களத்தில் தங்கக் கூடாது.  எல்லாம் உடனடியாக 
அகற்றப்பட்டாக மவண்டும். 
 

ஆனால், அங்கு அடுக்கி னவக்கப்பட்டுள்ளனவ ைாவரீர்களின் 
உடல்கள். அதனால்தான் உயிமராடு இருக்கும் ஒவ்னவாரு வரீரும் 
அவர்களின் குருதினய எடுத்து ைார்னபங்கும் பூசி வஞ்சினம் 
உனரத்தனர். அவர்கள் பயன்படுத்திய ஆயுதங்கனளத் தனதாக்கத் 
துடித்தனர். அவர்களின் வரீம் தங்களின் உடனலங்கும் நினலனகாள்ள 

மவண்டும் என மவண்டினர். சூளூர் வரீர்கள் ஒவ்னவாருவரின் 
னபயனரயும் னசால்லி, காடு அதிரக் கத்தினர். ஆமவச உணர்வு 
எங்கும் பறீிட்டுக்னகாண்டிருந்தது. காரைனலனயங்கும் குரலின் 
வழிமய சினத்னத நிறுத்தினர். 
 

தனித்திருக்கும் கரும்பானறப் படுக்னகயில் கிடத்தப்பட்டிருந்தது 
இரவாதனின் உடல். அவன் தனலக்கு மைல் னபருந்தீப்பந்தம் ஒன்று 
எரிந்துனகாண்டிருந்தது. அந்தப் பந்தச்சுடரின் னசந்நிற னவளிச்சம் 
குருதினயப் பசீ்சிக்னகாண்டிருந்தது. சுடரும் குருதியின் மபனராளி 
தனது உடலின் மைல் விழ ஒவ்னவாரு வரீனும் முண்டியடித்து 



உள்நுனழந்து னகாண்டிருந்தான். நினலனை இப்படிமய மபானால் 
இரவு முழுனையும் கழிந்துவிடும். தூக்கமை இன்றித்தான் நானள 
பறம்பு வரீர்கள் மபார்க்களத்தில் நிற்கமவண்டிய நினல ஏற்படும் 
என்று சிந்தித்த வாரிக்னகயன், மதக்கனன அனழத்துவந்து வினரவாக 
இறுதி நிகழ்னவ முடிக்கமவண்டும் எனத் திட்டைிட்டான். 
 

மதக்கனன உடமன அனழத்துவரச் னசால்லி அவனது குடில் மநாக்கி 
வரீன் ஒருவனன அனுப்பினவத்தான். 
 

பள்ளத்தாக்கில் இரவாதனனப் பாரியிடம் ஒப்பனடத்த மதக்கன், தனது 
குடிலுக்கு வந்துமசர்ந்தான். அவனது எண்ண ஓட்டங்கள் 
நினலனகாள்ளாைலிருந்தன. எவ்வளவு னபரிய னநருக்கடியிலும் 

இடரிலும் கலங்காது முடினவடுக்கும் ஆற்றனலப் பறம்புநாட்டுத் 
மதக்கன்கள் இழப்பதில்னல. ஆனால், தன்னால் னதளிவாக 
முடினவடுக்க முடியவில்னலமய என்ற பதற்றம் முதன்முனறயாகத் 
மதக்கனுக்கு ஏற்பட்டது. 
 

மபார்க்களத்னத, அதன் மபாக்னக, மவந்தர்பனடயின் தாக்குதல் 
உத்திகனள, பறம்புப்பனடயின் வலினைனய எல்லாம் ைீண்டும் 
ைீண்டும் நினனத்துப்பார்த்தபடிமய இருந்தான். பறம்புநாட்டுத் 
மதக்கனாக, தான் இந்தக் கணம் எடுக்கமவண்டிய முடினவன்ன என்ற 
மகள்வினய எழுப்பி னவவ்மவறு வினடகனள அதற்குப் னபாருத்திப் 

பார்த்தான். ஒவ்னவாரு வினடக்கும் ஒவ்னவாரு வினளவு இருந்தது. 
எந்த முடிவு என்ன வினளனவ உருவாக்கும் என்பனத ஓரளவு 
னதளிவாக உணர முடிந்தது. ஆனால், மபார்க்களத்தில் 
எல்லாவற்னறயும் துல்லியைாக முன்னுணரவும் முன்திட்டைிடவும் 

முடியாது. எனமவ, மகள்விகனள எல்லாவிதைான வாய்ப்புகளின் 
வழிமயயும் ைீண்டும் ைீண்டும் மகட்டபடிமய இருந்தான். 
 

குடிலின் படல் திறந்து உள்நுனழந்தான். னவளியில் 
எரிந்துனகாண்டிருந்த பந்தத்திலிருந்து விளக்னக ஏற்றிக் குடிலுக்குள் 
னகாண்டுவந்து னவத்தான். வழக்கைாக மதக்கனுக்குப் பணிவினட 
னசய்ய அங்கு இருக்கும் வரீர்கள் எல்மலாரும் இரலிமைட்டுக்குப் 
மபாய்விட்டனர். யாரும் அங்கு இல்னல. 



 

தனது இருக்னகயில் அைர்ந்தான். `மபார்க்களத்தில் மபாரிடத் 
தகுதியின்றி பறம்பு ஆசான் நிற்பது எவ்வளவு னபரிய இழப்புகனள 
உருவாக்கிக்னகாண்டிருக்கிறது. நான் முழு ஆற்றமலாடு இன்று 
களத்தில் நின்றிருந்தால் முடியமனா, நாமனா மூஞ்சனல 

அனடந்திருப்மபாம். இரவாதனன இழந்திருக்க ைாட்மடாம். 
ஆயுதங்கனளக் னகக்னகாள்ள முடியாத எனது இருப்பு, பறம்பு 
வரீர்களுக்கான ைரண வழித்தடைாக ைாறி நிற்கிறது. 
 

நான் இருக்கும் வனர, பாரி பறம்பின் எல்னலனய விட்டு னவளிவந்து 
களைிறங்க முடியாது. பாரி களம் இறங்காதவனர இதுமபான்ற 
இழப்புகனளத் தவிர்க்க முடியாது. பறம்புநாட்டு ைாவரீர்கனளயும் 



இனணயற்ற மபாராளிகனளயும் இனியும் நாம் மபார்க்களத்தில் 
பலினகாடுக்கக் கூடாது. அதற்கு இருக்கும் ஒமர வழி, பாரி களம் 

இறங்க நான் வழிவிடுதல் ைட்டுமை’ - எண்ணங்கனள 
ஒருங்கினணத்து முடிவுக்கு வந்தான். இனதவிடச் சிறந்த 
முடினவதுவும் அவனுக்குப் புலப்படவில்னல. எனமவ, முடினவச் 
னசயல்படுத்தும் பணினயத் னதாடங்கினான். 
 

கடந்த சில நாள்களாகப் பயன்படுத்தாைல் இருந்த அவனது வில், 

குடிலின் ஓரத்தில் சாய்த்து னவக்கப்பட்டிருந்தது. எழுந்து மபாய் 
அனத எடுத்து வந்தான். இருக்னகயில் உட்கார்ந்தபடிமய நானண 
இறுக்கிக் கட்டினான். அம்பறாத்தூணினயக் கண்கள் மதடின. 
மைல்மூங்கிலில் அது னதாங்கிக்னகாண்டிருந்தது. 
 

ைீண்டும் எழுந்து மபாய் அனத எடுக்கமவண்டியிருந்தது. 
விலானவலும்பு குத்தி உள்ளிறங்கிக்னகாண்டிருந்தாலும் தனக்குப் 
பிடித்த அம்னப எடுக்க வழக்கம்மபால் அவனது னககள் வினரந்து 
னசன்றன. 
 

வபாரின் மபாக்கறிந்து, கனடசி ஐந்து நாழினக இருக்கும்மபாது 

தினசமவழர் இடதுபுறம் இருக்கும் மூன்றாம் பரணுக்கு 
வந்துமசர்ந்திருந்தார். நடந்தது அனனத்னதயும் உன்னிப்பாகக் 
கவனித்து அறிந்திருந்தார். அவர் னசால்லும் சான்றுகனள 
னையூர்கிழாரால் ைறுக்க முடியவில்னல. னசாற்களால் அவருனடய 

எண்ணங்கனளத் தினசதிருப்ப முடியுைா என்று னசய்துபார்த்த 
முயற்சிகளால் எந்தவிதைான பலனும் ஏற்படவில்னல. 
உனரயாடனல இதற்கு மைலும் நீட்டிக்க முடியாத நினல 
உருவானது. 
 

அடுத்து என்ன னசய்யலாம் என னையூர்கிழார் மயாசித்தபடி 
நின்றிருந்தமபாது பாண்டியநாட்டு அனைச்சன் ஆதிநந்தி னசான்னான், 

``தினசமவழனர ைீண்டும் வணங்குகிமறன். நீங்கள் னசால்லியபடி 
அவர்கள் முரசின் ஓனச மகட்ட பிறமக அம்னபய்தனர் என 
னவத்துக்னகாள்மவாம். மபாரின் விதிகள் தட்டியங்காட்டுக்குத்தாமன 

னபாருந்தும். மூஞ்சல், தட்டியங்காட்னட விட்டு னவளியில்தாமன 
இருக்கிறது.” 

 



தினசமவழரின் சினம் உச்சத்னதத் னதாட்டது. கண்கனள இறுக மூடி 
நஞ்னச விழுங்குவனதப்மபாலக் மகள்வினய விழுங்கினார். ஆனாலும் 
தனது கடனையிலிருந்து நழுவக் கூடாது என எண்ணியபடி 
னசான்னார், ``பறம்பு வரீர்கள் நள்ளிரவில் வந்து மூஞ்சனலத் 
தாக்கியிருந்தால், அவர்கள் மபார்விதிகனள ைீறிவிட்டார்கள் என்று 

நீங்கள் னசால்ல ைாட்டீர்களா? மபார்விதிகள் என்பனவ, மபாரிடும் 
காலம் முழுவதும் மபாரிடுபவர்கள் கனடப்பிடிக்க மவண்டிய 
னநறிகள். அனவ இடத்மதாடும் னபாழுமதாடும் னதாடர்புனடயனவ 
அல்ல. அந்த னநறிகனளக் கனடப்பிடிக்கும் ைனநினலனய நீங்கள் 

இழந்துவிட்டீர்கள். ஏனனன்றால், உங்கள் வரீத்தின் ைீது உங்களுக்கு 
இருந்த நம்பிக்னக னபாய்த்துவிட்டது.” 

 

னசால்லின் தாக்குதலால் நினலகுனலந்து நின்றனர் மவந்தர்கள். 
தினசமவழர் அமத குரலில் னதாடர்ந்தார், ``எனது தண்டனனனய 
ஏற்பதற்கான கனடசி வாய்ப்னப வழங்குகிமறன். னபாதியனவற்பனும் 
மசாழமவழனும் இக்கணமை ஆயுதங்கனளத் துறந்து மபார்க்களம் 
விட்டு னவளிமயறுங்கள்.” 

 

 

 



அனைதி அப்படிமய நீடித்தது. மவந்தர்களின் முகங்கள் 
இறுக்கம்னகாண்டன. ``கிழவனுக்குப் னபத்தியம் பிடித்துவிட்டது” 

என்றான் னபாதியனவற்பன். உதியஞ்மசரல் ஏமதா னசால்லவந்தான். 
அப்மபாது தினசமவழரின் குரல் முன்னிலும் உரத்து னவளிப்பட்டது. 
 

``மபார் விதிமுனறகனள ஏற்று முரசின் ஓனச மகட்டதும் 
ஆயுதங்கனளத் தாழ்த்திய இரவாதமன! உன்னிடம் ைன்னிப்பு 
மகாருகிமறன். விதிமுனறகனள ைதிக்கத் னதரியாத மவந்தர்பனடக்கு 
நினலைான் மகால்னசால்லியாக இருந்த நான் இந்தத் தவற்றுக்குப் 

னபாறுப்மபற்று எனக்கு தண்டனன வழங்கிக்னகாள்கிமறன். 

இமதா, எனது கண்களுக்கு முன்னால் ஒளிவசீும் விண்ைீன்கனளப் 

பார்த்துக்னகாண்டிருக்கிமறன். ஆனாலும் ைனதுக்குள் மபானராளியாகச் 
சுடர்விடுவது மூஞ்சலுக்குள் நீ னவளிப்படுத்திய வரீமை. 
உன்னனப்மபான்ற னநறி பிறழாத ைாவரீர்கள் என்னறன்றும் 
மபாற்றப்படுவரீ்கள். நீ இரவாப்புகழுடன் வாழ்வாய்! இரவாதன் 
ைரணைற்றவன் என்பனதக் காலம் உணர்த்தும். தட்டியங்காட்டுப் 
மபாரின் நினனவிருக்கும் வனர உனது புகழ் இருக்கும்!” 

 

னசால்லியபடி பரணின் முன்புறைிருந்த கம்பங்கனள விட்டு, 

பின்புறைாக வந்து தனது சிற்றிருக்னகயில் அைர்ந்தார். உடனலங்கும் 
இருந்த நடுக்கம் வடிந்து அனைதினகாண்டது. 
 

`என்ன னசய்யப்மபாகிறார் தினசமவழர்?’ என்று பதற்றம்னகாண்டார் 
கபிலர். 
 

தினசமவழமரா, இருக்னகயில் அைர்ந்ததும் தனக்கு எதிமர நாழினக 
வட்டிலில் இருந்த நாழினகக்மகால் இரண்னடயும் தன் இரு 
னககளிலும் எடுத்து மைமலந்தினார். 
 

கால்விரல்களால் நானண அழுத்திக்னகாண்டு வலதுனகயால் 
வில்னல இழுத்து மைமல தூக்கினான் மதக்கன். கால்விரல்கள் 
இரண்டும் அம்னபக் கவ்விப்பிடித்திருந்தன. அம்பின் முனன 

நடுவயிற்றின் விலானவலும்புக் குழியில் இருந்தது. கால்விரல்கனள 

அழுத்திக்னகாண்டு வலதுனகயால் வில்னல மைல்மநாக்கி நன்றாக 
இழுத்து வினசனயக் கூட்டினான்.  
 



அண்ணாந்து மைமல பார்த்தார் தினசமவழர். வானில் உள்ள 
அனனத்து விண்ைீன்களும் அவருனடய கண்கனளமய 
பார்த்துக்னகாண்டி ருந்தன. கருவிழிகள் முழுச் சுற்றுச் சுற்றி 
வட்டைடித்தன. இரு னககளிலும் ஏந்திய கூர்முனனனகாண்ட 
நாழினகக்மகால்கனள, தனது குரல்வனளனய மநாக்கி இறுக 
உட்னசலுத்தினார். 
 

கால்விரல்கள் விடுவித்த கணத்தில் வினசனகாண்ட அம்பின் 
முனன, விலானவலும்புக் குழிக்குள் புகுந்து பின்புறைாக எகிறியது. 
 

இரு னககளாலும் இழுத்துக் குத்தப்பட்ட நாழினகக்மகால்கள் 
னநஞ்சுக்குழிக்குள் கீழிறங்கின. குருதி னகாப்பளித்து மைல்வர, 

மதக்கனும் தினசமவழரும் னைள்ள சாய்ந்தனர். கண்களின் ஒளி 
எளிதில் ைங்கிவிடுவதில்னல. நினனவுகள் கனடசியாகச் சுழன்றடித்து 
மைமலறின. 
 

எவ்வியூர் நாகப்பச்னச மவலியின் ைணமை மதக்கனின் 
நினனனவங்கும் படர்ந்தது. பகரினய மவட்னடயாடி, அதன் ஈரனலத் 
தின்றுவந்த அந்த நாள் நினனவில் மைனலழுந்தது. னகாற்றனவயின் 
கூத்துக்களம் நினனவுக்கு வந்தது. அலவனின் கண்களில் நீல 
வனளயம் பூத்து அடங்கியது. தினரயர்கனள விரட்டிக்னகாண்டு இரவு 

பகலாக ஓடிய ஓட்டம் அறுந்து அறுந்து மைனலழுந்தது. இறுதியில் 
காலம்பனின் கனத மகட்டு, பாரி கதறி அழுததும், பாரினய 
அறிந்தவுடன் காலம்பன் கதறி அழுததும் மதான்றிய கணத்தில் 
கீதானியின் முகம் மதான்றி ைனறந்தது. 
 

ைனலமவம்பின் ஆறாம் இனல கானடங்கும் நிரம்பியிருக்க, எங்கும் 
குலநாகினிகளின் குரனவனயாலி மகட்டபடி இருந்தது. கருவிழிகள் 
துடித்தபடி இருக்க, இனைகள் னைள்ள கவியத் னதாடங்கின. 
 

னபாதினகைனலயின் உச்சிப்பானறயில் நின்று அடர்சிவப்பு 
நிறம்னகாண்ட னசவ்வாய்க்மகானளப் பார்த்துக்னகாண்டிருந்தார் 
தினசமவழர். தனது நாடினய மைல்மநாக்கி நிைிர்த்தி, வானின் 
ஒளினயக் னகநீட்டிச் னசால்லிக்னகாண்டிருந்தார் அவர் தந்னத. 
குதினரத்தனலமபால் இருக்கும் ஆறு புரவிகளும் னபாற்கால் 

கட்டில்மபால் இருக்கும் கனணயும் ைனக்கண்ணில் ஒளிவசீியபடி 



இருந்தன. சிறுபுலியின் கண்மபால் அறுனவ இருைீன்கள் அவனர 
உற்றுமநாக்கின. 
 

இனைக்கும் தன்னைனகாண்ட விண்ைீன்கனளப் பார்த்துக்னகாண்மட 
இருப்பது வாழ்வின் மபரானந்தம். ைனம், இக்கணத்தில் 
விண்ைீன்கனள எண்ணிப்பார்க்க நினனத்தது. ஆனால், சட்னடன 
முடத்திருக்கண்ணனின் முகம் நினனவுக்கு வந்தது. 
தவறினழத்தவன் தண்டனனயின் வழிமய காட்டிக்னகாடுத்த நிலம் 
என்று அவர் னசான்ன னசால், அவனர மநாக்கித் திரும்பியது. 
பக்கத்தில் அந்துவன் இருந்து அனதப் பார்த்துக்னகாண்டிருந்தான். 
 

காடறிய அனழத்துச் னசல்வதன் குறியடீான சாைப்பூவின் ைணத்னத 
மைாந்தபடி மதக்கனின் நினனவு அறுந்தது. 
 

கார்த்தினகயின் ஆறாம் ஒளினயச் சுற்றி இளநீல வட்டம் 
இருப்பனதப் பார்த்தபடிமய கண்னணாளி ைங்கி அனணந்தது 
தினசமவழருக்கு. 
 

வதக்கனனப் பார்த்துவர அனுப்பப்பட்ட வரீன், குடிலுக்குள் 
நுனழயும்மபாது மதக்கன் குருதினவள்ளத்தில் கிடந்தான். உயிர் 
பிரிந்துவிட்டனத அறிந்த வரீன் தனது இரு னககளிலும் பறம்பு 
ஆசானனத் தூக்கிக்னகாண்டு இரலிமைடு மநாக்கி ஓடத் 

னதாடங்கினான். 
 

அவன் கூவல்குடிக்காரன். மதக்கனனத் தூக்கிக்னகாண்டு 
புறப்படும்மபாமத கூவலாய்க் கதறத் னதாடங்கினான். அவனது 
கூவல்குரல் ைனலனயங்கும் எதினராலிக்கக்கூடியது. கண்ணனீரக் 
காரைனலனயங்கும் தூவினான். பறம்பு ஆசானின் ைரணம் 
பச்னசைனலயின் ஒவ்மவார் உயிருக்கும் னசால்லப்படமவண்டியது. 
கூவல்குடி வரீன் அத்தனன ஒலிகளிலும் மதக்கனின் ைரணத்னதக் 
கூவினான். 
 

ஒவ்மவார் ஒலிக்குறிப்பும் ஒவ்மவார் உயிரினத்தினுனடயது. குரலின் 

தன்னைனயக்னகாண்டு பறனவகனளப் பத்து இனங்களாகப் 
பிரித்திருந்தது கூவல்குடி. பத்து இனங்களின் குரல்களுக்கு ஏற்ப 
மதக்கனின் துயர்ைிகு ைரணத்னதக் கூவினான். ைணி ஒலிக்கும் 



குறிப்பில் னசான்னான். அது ைண்ணுக்குள்ளிருக்கும் 

உயிரினங்களுக்கு உரியது. உணனவக் கடித்தல், நக்கல், பருகல், 

விழுங்கல், னைல்லல் என ஐவனகயிலும் உண்ணும் விலங்குகள் 
நிலத்துக்கு அடியில் உண்டு. அனனத்து விலங்குகளின் னசவிகளிலும் 
ைணிமயானச ஒலிக்குறிப்மப னசன்று மசரும். ைிகநீண்ட மநரம் 
மதக்கனின் ைரணத்னத ைணிமயானசக் குறிப்பின் மூலம் 
னசான்னான். எலி வனலயின் அடியாழத்தில் இருக்கக்கூடியது 
கருங்கற்தனலயன். அதன் னசவியிலும் விழுந்தது மதக்கனின் 
ைரணம். 
 

பிறகு குழனலாலியில் னசான்னான். மைகத்தின் ஒலியில் னசால்லத் 
னதாடங்கியமபாது எங்கும் பானற உருள்வதுமபால் இருந்தது. 
னபருவிலங்குகளுக்கான ஓனச அது. தும்பிகளுக்கான ஒலியில் 
னசால்லியமபாது துயரத்தின் மபரனல இருனளங்கும் படர்ந்தது. தூக்கி 
வந்தவன் கண்ணரீின் வலுத்தாங்காைல் ைண்டியிட்டு அைர்ந்தான். 
ஆனால், எதிரில் இருந்த காரைனல, ``என் ைகனன என்னிடம் தா” 

என்று னகநீட்டி அனழத்தது. ைீண்டும் எழுந்து ஓடத் னதாடங்கினான். 
நாகக்கரட்டிலிருந்து பள்ளத்தாக்கில் இறங்கியமபாது மபராந்னதயின் 

குரனலடுத்துக் கூவினான். காட்னடமய நடுங்கச்னசய்யும் குரல் அது. 
கண்ணரீ் தானரதானரயாக வழிந்மதாட, விலங்குகளுக்கும், ைரம் னசடி 
னகாடிகளுக்கும், எண்ணிலடங்காத உயிரினங்களுக்கும் 
னசால்லிக்னகாண்மட ஓடினான். 
 

அவனது நாக்கு பாம்னபப்மபான்று சுழன்று சுழன்று வனளந்து ஒலி 
எழுப்பியது. உதடுகள் விதவிதைாய்க் குவிந்து விரிந்து 
கூர்னைனகாண்டு கூவின. ஒருகட்டத்தில் அவனது குரல் மகட்டு 
எங்னகங்கும் இருக்கும் கூவல்குடியினர் ஒன்றுமசர்ந்து ஓனச 
எழுப்பத் னதாடங்கினர். நாகக்கரடு, இரலிமைடு, காரைனல என 
இருனளங்கும் நினறந்தது மதக்கனின் ைரணம். 
 

மூஞ்சலில் சூளூர் வரீர்களின் உடல்கள் அனனத்தும் எடுக்கப்பட்ட 
பிறகு அங்கிருந்து முடியன் புறப்படும்மபாது மூன்றாம் பரணின் 
அடிவாரத்தில் னபருங்கூட்டம் இருப்பனதயும், எண்ணற்ற பந்தங்கள் 
எரிந்துனகாண்டி ருப்பனதயும் பார்த்தான். அந்த இடம் மநாக்கி அவன் 
மபானமபாது எல்லாம் முடிந்திருந்தன. 
 



பரண் ைீதிருந்து தடுைாறிக் கீழிறங்கிய கபிலனர, னதானலவில் 
கும்ைிருட்டுக்குள் இருந்தபடிமய பார்த்துக்னகாண்டு நின்றான் 
முடியன். கபிலர் எப்மபாது அங்கு வந்தார், அங்கு என்ன நடந்தது என 
அவனுக்குப் புரியவில்னல. ஆனால், எல்லாவிதத்திலும் 
தளர்ந்துமபாய் இருக்கும் அவனரப் பாதுகாப்பாக அனழத்துச்னசல்ல 
மவண்டும் என எண்ணியபடி நின்றுனகாண்மட இருந்தான். 
 

பரண்விட்டு இறங்கிய கபிலரின் அருகில் னசன்ற னையூர்கிழார் னக 
குவித்தபடி எனதமயா கூறினார். ஆனால், குவித்த அவன் னககனளத் 
தட்டிவிட்டபடி அந்த இடம்விட்டு மவகைாக அகல முயன்றார் கபிலர். 
இனதப் பார்த்த முடியன், தன்னுடன் இருந்த வரீர்கனள உடனடியாகக் 
கபிலரிடம் அனுப்பினான். 
 

பத்துக்கும் மைற்பட்ட குதினரவரீர்கள் கண்ணினைக்கும் மநரத்தில் 

பாய்ந்துவந்து நின்றனர். பறம்பு வரீர்கள் வந்ததறிந்த கபிலர், 

உடனடியாக ஒரு குதினரயின் ைீது ஏறினார். பரண் அடிவாரத்தில் 
இருந்த மவந்தர்பனடக் கூட்டத்தினர் யாரும் இனத 
எதிர்பார்க்கவில்னல. பார்த்துக்னகாண்டிருக்கும்மபாமத அத்தனன 
குதினரகளும் இருளுக்குள் ைனறந்தன. 
 

குருதி படிந்திருந்த தினசமவழரின் மைல்துணினயக் னககளில் 
எடுத்துவந்தார் கபிலர். அது என்னனவன்று யாருக்கும் னதரியாது. 
முடியன், கபிலர் எல்மலாரும் நாகக்கரட்னட னநருங்கியமபாது 
கூவல்குடியினரின் ஓனச ைனலனயங்கும் எதினராலிப்பனதக் 
மகட்டனர். நள்ளிரவில் ைனலனயங்கும் இப்படி ஓனச 
எழுப்பமவண்டிய மதனவ என்ன என்று கபிலருக்கு விளங்கவில்னல. 
உடன் இருந்த கூவல்குடி வரீன், கண்ணமீராடு ஆசானின் 
ைரணத்னதச் னசான்னான். 
 

குதினரகள், இரலிமைட்டுக்கு வந்து மசர்ந்தன. வரீர்கனள விலக்கியபடி 
முடியனும் கபிலரும் ைற்ற வரீர்களும் மைமலறி வந்தனர். 
 

மதக்கனின் உடலருமக வாரிக்னகயன் உட்கார்ந்திருந்தார். 
 

முடியன் மநராக மதக்கனின் உடலருமக வந்து அவரது கால்கனளத் 
னதாட்டுத் தூக்கி, தனது னநஞ்சிமல னவத்து இறுகப் 



பற்றிக்னகாண்டான். னநஞ்சம் முழுவதும் அடங்காத சினம் 
உருத்திரண்டு நின்றது. ஆசான் மதக்கனனயும் ைகன் 
இரவாதனனயும் ஒருமசர இழந்தாலும் பறம்புநாட்டு முடியனாய் 
கலங்கிடாது எதிர்னகாண்டான். 
 

முடியன் இனதச் னசய்துனகாண்டிருக்கும்மபாது கபிலர், இரவாதனின் 
அருகில் மபாய் நின்றார். அவன்ைீது தினசமவழரின் குருதி படிந்த 
மைலானடனயப் மபார்த்தினார். பரண் ைீதிருந்து எடுத்துவரப்பட்ட 
மைலானடனய ஏன் இரவாதனின் ைீது மபார்த்துகிறார் என யாருக்கும் 
புரியவில்னல. 
 

இரவாதனின் காலருமக வந்து உட்கார்ந்து அவனுனடய பாத 
அடிகனள எடுத்துத் தனது ைடிைீது னவத்துக்னகாண்டு அந்த 
ைாவரீனின் இறுதிக்கணத்னதப் பற்றிச் னசால்லத் னதாடங்கினார் 
கபிலர். தினசமவழரின் குருதி இரவாதனின் காலுக்கு அடியில் 

மதங்கியது. 
 

வவந்தர்கள், அடுத்து னசய்யமவண்டியது என்ன என்ற 
ஆமலாசனனயில் ஈடுபட்டனர். மூஞ்சலில் இருந்து வரீர்களின் 
உடல்கள் இன்னும் அகற்றி முடிந்தபாடில்னல. எனமவ, அங்கு 

அைர்ந்து மபசும் சூழல் இல்னல. பரனண விட்டு அகன்று 
மபார்க்களத்தின் தனித்தமதார் இடத்தில் பந்தங்கள் ஏற்றப்பட, அங்கு 
அைர்ந்து மபசத் னதாடங்கினர். 

 

மூஞ்சல், முற்றிலும் சினதக்கப்பட்டுவிட்டது. மபரரசர் 
குலமசகரபாண்டியனின் கூடாரத்னதயும் நீலன் இருக்கும் 
கூடாரத்னதயும் தவிர ைற்ற கூடாரங்கள் அனனத்தும் முற்றிலும் 
அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. இந்நினலயில் தைது மபார் நடவடிக்னககனள 
எப்படி அனைத்துக்னகாள்வது என்பனதப் பற்றிய மபச்சு நீண்டது. 
 



யாராலும் முழுக்கவனத்மதாடு கருத்துகனள முன்னவக்க 
முடியவில்னல. ஏனனனில், அழிந்தது மூஞ்சல் ைட்டுைல்ல; 

மூமவந்தர்களின் சிறப்புப்பனடகளில் னபரும்பகுதி. இப்மபாதும் 
மூமவந்தர்களின் பனடயில் னபரும் எண்ணிக்னகயிலான வரீர்கள் 
இருக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்கனளல்லாம் பனடத்னதாகுப்பில் 

இடம்னபறக்கூடிய வரீர்கள்தாம். நினலப்பனட வரீர்கள் எண்ணிக்னக 
ைிகக்குனறமவ. அதுைட்டுைல்ல, தினசமவழரின் ைரணம் என்னனன்ன 
வினளவுகனள ஏற்படுத்தும் என்பது னபருங்மகள்வியாக இருந்தது. 
 

தளபதிகளின் கருத்துகள் முதலில் மகட்கப்பட்டன. அவர்கமளா 
இன்னறய மபாரில் பறம்பின் குதினரப்பனடத் தளபதி இரவாதன் 
னகால்லப்பட்டனதயும், பறம்பின் குதினரகள் னபருைளவு 
னகால்லப்பட்டனதயும் வியந்து ஓதினர். தைது பனடயில் 

வலினையான எண்ணிக்னகயில் வரீர்கள் இருக்கிறார்கள். எனமவ, 

வழக்கம்மபால் முழுத்திறமனாடு ைறுநானளய மபானர 
எதிர்னகாள்மவாம் என்றனர். 
 

அனைதியாக நின்றிருந்த கருங்னகவாணனனப் பார்த்தார் 
குலமசகரபாண்டியன். சற்றுத் தயக்கத்துக்குப் பிறகு அவன் 
கூறினான், ``மூஞ்சல் அழிக்கப்பட்டனதவிட ைிகவும் கவனலக்குரியது, 

நாம் பாதுகாத்து னவத்திருந்த நஞ்சுகளும் அனவ இருந்த கூடாரமும் 
முழுனையாக அழிந்ததுதான். இந்தப் மபாரில் இனணயற்ற 
ஆயுதத்னத இன்று நாம் இழந்துவிட்மடாம். அதற்கு நிகரானது 
எதுவுைில்னல” என்றான். 
 

கருங்னகவாணன் னசால்லியமபாதுதான் உதியஞ்மசரலும் 
னசங்கனச்மசாழனும் நினலனைனயக் கவனம்னகாள்ளத் னதாடங்கினர். 
மூமவந்தர்களுக்கும் மநற்றிரவு பாரினயக் னகால்ல நடத்தப்பட்ட 
திட்டங்களின் முடிவு முழுனையாக வந்து மசரவில்னல. அந்தக் 

குழப்பத்திமலமய இன்னறய நாளின் னபரும்பகுதி களத்தில் நின்றனர். 
களத்தின் கனடசி ஐந்து நாழினகயில் ஏற்பட்ட கடும் தாக்குதலுக்குப் 
பிறகுதான் மூஞ்சனலக் காக்கப் னபருமுயற்சி னசய்தனர். அந்த 
முயற்சியின் இறுதியில் இரவாதனனக் னகால்ல முடிந்தமத தவிர, 

மூஞ்சலின் அழினவத் தடுக்க முடியவில்னல. அதன் னதாடர்ச்சியாக 
தினசமவழரின் குற்றச்சாட்டும் ைரணமும் எல்மலானரயும் 



நினலகுனலயனவத்துள்ளன. மபார்க்களத்தில் எந்தக் கணத்திலும் 
தனது இயலானை னவளிப்பட்டுவிடக் கூடாது எனக் கருதிய 
குலமசகரபாண்டியன், நாள்மதாறும் நிகழும் எண்ணற்ற 
ைரணத்னதப்மபாலமவ தினசமவழரின் ைரணத்னதயும் னகயாண்டார். 
 

கருங்னகவாணன் தனது மபச்னசத் னதாடர இருந்தான். அதற்கு 
அடுத்தபடியாக னையூர்கிழார் புதிய திட்டங்கனளப் பற்றிக் கூற 
ஆயத்தைாக இருந்தார். இந்நினலயில் மசரநாட்டின் அனைச்சன் 
வளவன்காரி எழுந்து னசான்னான், ``னபரும் தளபதிகள் மபசும்முன் 
அனைச்சனாகிய நான் எனது கருத்னதக் கூற, மவந்தர்களின் அனவ 
இடம் தருைா?” 

 

திடீனரன மசர அனைச்சன் ஏன் மபச நினனக்கிறான் என்று 
யாருக்கும் விளங்கவில்னல. குலமசகரபாண்டியன் சரினயனக் 
னகயனசத்தார். 
 

அவன் னசான்னான், ``இப்மபாரில் நைக்கான னபரும்பாதுகாப்பு அரண், 

தினசமவழரும் அவரால் காக்கப்பட்ட மபார்விதிகளும்தான். அவற்னற 
நாம் இழந்துவிட்மடாம். நடந்தது அனனத்னதயும் கபிலர், பாரியிடம் 
னதரிவிப்பார். இனி பறம்பின் தாக்குதல் மபார்விதிகளுக்கு உட்பட்டு 
இருக்காது. அவர்களின் இயல்புமுனறகளின்படி தாக்குதனலத் 
னதாடுத்தால் நம்ைால் எதிர்னகாள்ள முடியாது.” 

 

னசால்லி முடிக்கும்முன் ``ஏன் முடியாது?” என மைமலறி வந்தது 
னையூர்கிழாரின் குரல். ``தினசமவழரின் ைரணம் ைிகச்சிறந்த 
வாய்ப்னப உருவாக்கியுள்ளது. அனதச் சரியாகப் பயன்படுத்துவமத 
அறிவுனடனை.” 

 

``என்ன னசய்ய மவண்டும்?” எனக் மகட்டார் குலமசகரபாண்டியன். 
 

னசால்ல முன்வந்தார் னையூர்கிழார். 
 

வபார்னநறிகனளக் காக்க தினசமவழர் உயிர்துறந்தது, மதக்கன் உயினர 
ஈந்து னசால்லிச்னசன்ற னசய்தி அனனத்தும் இரலிமைனடங்கும் 
நிரம்பின. னபாழுது நள்ளிரனவத் னதாட்டது. இனியும் இந்நினல 
நீடிக்கக் கூடாது என நினனத்த வாரிக்னகயன், ``சரி, அடக்கத்துக்கான 

பணினயத் னதாடங்குமவாம்” என்றான். 



 

இறுதி மவனலகனளச் னசய்ய, னபரியவர்கள் எழுந்தமபாது, 

``எதுனவான்றும் னசய்ய மவண்டாம்” என்றது பாரியின் குரல். 
 

குரல் மகட்ட தினச மநாக்கி எல்மலாரும் திரும்பினர். கருந்திட்டுப் 

பானறயிலிருந்து எழுந்து வந்த பாரி, அடுக்கினவக்கப்பட்டுள்ள 
வரீர்களின் முன் நின்றபடி னசான்னான், ``தட்டியங்கானடங்கும் 
குவிந்து கிடக்கும் எதிரிகனள னவன்று, நீலனன ைீட்டுவந்த பிறகு 
இறுதிச்சடங்னக நடத்துமவாம். அதுமவ இந்த ைாவரீர்களுக்குச் 
னசய்யும் ைரியானத.” 

 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்... 
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இரவின் பத்தாம் நாழினக னதாடங்கியது. னையூர்கிழார், தனது 
திட்டத்னத முழுனையாக விளக்கினார். ``கிழக்குப் பக்கம் 
காட்டாற்னறக் கடந்தால் னசவ்வரிமைடு உண்டு. அங்கு புதிய 
மூஞ்சனல அனைக்க, தளபதிகளுக்கு உடனடியாக உத்தரவிடுங்கள். 
னசவ்வரிமைட்னட விட்டு இன்னும் பின்னால் சில காதத் 
னதானலவில் எங்களது பனழய மகாட்னட ஒன்று உள்ளது. அளவில் 
ைிகச் சிறியது. அந்தக் மகாட்னடக்குள் நீலனனச் 

சினறனவத்துவிடுமவாம்.”  

 

னையூர்கிழார் கூறுகின்ற நிலப்பகுதிகனளத் தளபதிகளும் அறிவர். 
எனமவ, அவர் னசால்வனத உற்றுக்கவனித்தனர். னையூர்கிழார் 
னதாடர்ந்தார். ``உறுைன்னகாடியின் தனலனையிலான பனட 
இப்மபாதிருக்கும் மூஞ்சல் பகுதியில் தடுப்பரனண ஏற்படுத்தி 
நிற்கட்டும். இவற்றிலிருந்து ஒரு காதத் னதானலவில் துடும்பனின் 
தனலனையிலான பனட நினலனகாள்ளட்டும். அதற்கடுத்து 
காட்டாற்னறக் கடந்து னசவ்வரிமைடு இருக்கிறது. மைட்டில் 



கருங்னகவாணனும் நானும் நைது பனடயின் வலினைனகாண்ட 

பகுதியில் நிற்கிமறாம். பறம்புப்பனட இங்கிருந்து தாக்குதனலத் 
னதாடங்கும்மபாது, நைது முன்களத் தளபதிகள் சரியான மநரத்தில் 
பின்வாங்கி, காட்டாற்னற மநாக்கி அவர்கனள இழுத்துவர மவண்டும். 
அவர்கள் நீலனன ைீட்க, நைது தினச மநாக்கி வந்துதான் 
ஆகமவண்டும். ைிகவும் பள்ளைான நிலப்பகுதியில் ஓடும் 
காட்டாற்னறக் கடந்து அவர்கள் மைமலறும்மபாது, நாம் மைட்டு 
நிலத்திலிருந்து அவர்களின் ைீது வலினையான தாக்குதனல நடத்தி 
அழித்னதாழிக்கலாம்.” 

 

னபாதியனவற்பன் உற்சாகைனடந்து கூறினான், ``நாம் முன்னமர 
திட்டைிட்டபடி ைனலனய விட்டு நன்கு தள்ளிக் களம் 
அனைத்துக்னகாண்டால், நாகக்கரட்டின் மைலிருந்து வழிகாட்ட 
முடியாது. அவர்கள் னபருைளவுக்குக் குதினரகனள இழந்துவிட்டனர். 
இனி, அவர்களின் னதாடர்புகள் முற்றிலும் அறுந்துவிடும். இன்னறய 
மபாரில் னபரும் எண்ணிக்னகயில் வரீர்கனள இழந்துள்ள அவர்கனள 
முழுனையாகக் னகான்றழிக்க இது நல்ல திட்டம்.” 

 

னையூர்கிழார் னசால்லத் னதாடங்கும்மபாமத காரைனலயின் 
உச்சியில் ஒரு சிறு புள்ளியின் அளவுக்கு னநருப்பின் சுடர் னதரிந்தது. 
பந்தங்கனள ஏந்தி ஓரிருவர் நடைாடுகின்றனர் என எண்ணினார். 
சிறிது மநரத்தில் இங்னகான்றும் அங்னகான்றுைாக ைின்னல் னவட்டத் 
னதாடங்கியது. ``ைனழ வரும் அறிகுறியாதலால் மபசி முடித்து, 

னசயலில் மவகைாக இறங்க மவண்டும்’’ என்றார் மசாழமவழன். 
 

தளபதி உறுைன்னகாடி மகட்டான், ``நீலனனச் சினற னவக்கப்மபாகும் 
பனழய மகாட்னடக்கான பாதுகாப்பு என்ன?” 

 

``அந்தக் மகாட்னட ைிகவும் வலினையானது. அங்கு, எைது 
னவங்கல்நாட்டின் மதர்ந்த மபார்வரீர்கள் இருக்கிறார்கள். அதற்குமைல் 
மவனறதுவும் மதனவயில்னல” என்றார்.  
 

இனதச் னசால்லியமபாது அவரின் கண்களுக்கு, காரைனலயில் மவறு 
சில தினசகளிலிருந்து சுடர்விடும் னநருப்புப் பந்தங்கள் சிறு 
புள்ளிகளாய்க் கீழிறங்கி வருவது னதரிந்தது. `என்ன இது?’ என்று 
இப்மபாது சற்றுக் கூர்னையுடன் கவனித்தார். 



அதுவனர மபசாைல் இருந்த கருங்னகவாணன் னசான்னான், ``நீங்கள் 
னசால்லும் திட்டத்தில் காட்டாற்றுப் பகுதி தாக்குதமல ைிக 
முக்கியைானது. அவர்கனளக் கீழ்நினலயில் நிறுத்தி நாம் 
மைல்நினலயில் நின்று தாக்குதல் னதாடுக்க ஏதுவான இடம். ைிகப் 
னபாருத்தைான ஆமலாசனன” என்று னசான்னவன், சற்று சிந்தித்தபடி 

னதாடர்ந்தான், ``காட்னடருனை களின் தாக்குதலின்மபாது நைது 
யானனப்பனடயின் பின்புறத்தில் நின்றிருந்த ஒரு பகுதி யானனகள், 

பாதுகாப்பாய்த் திரும்பியுள்ளன. அந்த யானனகள் அனனத்னதயும் 
நீலனனச் சினறனவக்கும் மகாட்னடனயச் சுற்றி நிறுத்தலாம்” 

என்றான். 
 

குலமசகரபாண்டியன் அனத ஏற்றுக்னகாண்டார். அப்மபாது 
மசாழமவழன் னசான்னார், ``பனடவரீர்களின் எண்ணிக்னகனயக் 
கணக்கிட்டால் இப்மபாது அதிகம் இருப்பது மசாழப்பனடயில்தான். 
ஏழு மசனனவனரயன்களும், நாற்பதுக்கும் மைற்பட்ட 

மசனனமுதலிகளும், சுைார் பத்தாயிரம் வரீர்களுக்குமைல் எைது 
பாசனறயில் இரவுணவு அருந்தியுள்ளனர்.”  

 

இனதச் னசால்லும்மபாது னசருக்கின் ஒலி இயல்பாய் மைனலழுந்தது. 
இந்த எண்ணிக்னகனயச் னசால்வதற்குக் காரணைில்லாைலில்னல. 
ஆனால், காரணத்னத னவளிப்பனடயாகச் னசால்லவில்னல. 
மசாழமவழன் னதாடர்ந்தார், ``நீங்கள் னசான்னபடி உறுைன்னகாடியின் 
தனலனையில் பாண்டியப்பனடயின் ஒரு பகுதி மூஞ்சலில் 

நிற்கட்டும். துடும்பனின் தனலனையில் மசரர்பனடயின் ஒரு பகுதி 
இரண்டாம் நினலயில் தடுப்பரனண ஏற்படுத்தி நிற்கட்டும். எைது 
முழுப்பனடனயயும் னசவ்வரிமைட்டின் மைற்பகுதியில் ஏற்றி 
நிறுத்துகிமறன். இதுமபாக, ைற்ற இரு பனடகளின் பகுதிகளும் 
னசவ்வரிமைட்டில் நிற்கட்டும்” என்றார்.  

 



``இதுவனர விற்பனட, வாட்பனட, மதர்ப்பனட என்று பனடத் 
னதாகுப்புகளுக்குள் மூமவந்தர்களின் வரீர்களும் இனணந்திருந்து 
தாக்குதல் நடத்தினர். ஆனால், முதன்முனறயாக மூமவந்தர்களின் 
பனடகளும் தனித்தனியாக அணிவகுத்து நிற்மபாம்” என 

வலினையான குரலில் னசான்னார் மசாழமவழன். அதற்குக் காரணம், 

இன்று மூஞ்சலின் ைீது நடந்த தாக்குதலில் ஒருங்கினணப்பு 
இல்லாததால் ஏற்பட்ட மபரிழப்புதான். குறிப்பாக, னபாதியனவற்பனின் 
உத்தரவுகள் ைற்ற பனடயணிகளுக்குக் குழப்பத்னதமய உருவாக்கின. 
எனமவ, அதிக எண்ணிக்னகனயக்னகாண்ட வரீர்களின் 
பனடயணியான தனது அணினய, மதனவயில்லாைல் இழப்புக்கு 
உள்ளாக்கிவிடக் கூடாது என்ற சிந்தனனமயாடு மசாழமவழன் இனதச் 
னசான்னார். 
 

இனத னவளிப்பனடயாக விவாதிக்க முடியாது. இமத காரணம் 
ஏற்னகனமவ குலமசகர பாண்டியனுக்கும் னசால்லப்பட்டுவிட்டது. 
மூஞ்சலுக்குள் மூன்று சிறப்புப் பனடகனளயும் ஒமர மநரத்தில் 
உள்மள நுனழய ஆனணயிட்டதால், தாக்குதலில் ஒருங்கினணப்பு 
துளியும் இல்லாைற்மபானனத அவர் அறிவார். எனமவ, இனத 
ைறுத்து உனரயாட அவமரா, ைற்ற யாருமைா ஆயத்தைாக இல்னல. 
 

எல்மலாரும் திட்டத்னத ஏற்றுக்னகாண்டனர். ைனழ சடசடனவன 
இறங்கத் னதாடங்கியது. இடிமயானச காரைனலனயங்கும் 
எதினராலித்தது. மவந்தர்களின் மதர்கள் வினரந்து மூஞ்சனல 
மநாக்கிச் னசன்றன. இறந்த வரீர்களின் உடல்கனள அப்புறப்படுத்தும் 
மவனல முடிந்தபாடில்னல. ஆனால், ைனழ னபய்யத் 
னதாடங்கிவிட்டதால் தங்குவதற்கு அருகில் மவறு இடம் எதுவும் 
இல்னல. எனமவ, பாதிப்பனடயாைல் இருக்கும் 

குலமசகரபாண்டியனின் கூடாரத்தில் ஐவரும் நுனழந்தனர். 
தளபதிகமளா மபசப்பட்ட திட்டத்தின் அடிப்பனடயில் உடனடியாக 
மவனலனயத் னதாடங்கினர். 
 

இரும்புச் சட்டகத்தால் ஆன கூட்டுவண்டியில் நீலனன ஏற்றினர். 
வாள்பனடத் தளபதி ைாகனகனின் தனலனையிலான பனட அவனன 
னசவ்வரிமைட்டுக்கு அப்பால் இருக்கும் பனழய மகாட்னடக்குக் 
னகாண்டுனசன்றது. னதாடங்கும்மபாமத ைனழயின் மவகம் 



யாவனரயும் ைிரட்டியது. காரைனலயில் ைின்னலும் இடியும் விடாது 
இறங்கின. நீலனன னவளிமயற்றிய பிறகு அவன் இருந்த 
கூடாரத்துக்குள் தளபதிகள் அனனவரும் வந்து நுனழந்தனர். 
அவர்கனளத் னதாடர்ந்து அனைச்சர்களும் உள்மள நுனழந்தனர். 
காற்றின் மவகம் அதிகைாக இருந்ததால் கூடாரங்களின் ஆட்டமும் 
அதிகைாக இருந்தது. உள்மள நுனழந்த சிறிது மநரத்தில் 
கருங்னகவாணன் மகட்டான். ``நீலன் இந்தக் கூடாரத்தில்தான் 
இருந்தான் என்பனத இரவாதனின் பனடயினர் எப்படிக் 

கண்டறிந்தனர்?”  

 

யாரிடமும் பதில் இல்னல. னையூர்கிழார், கூடாரத்தின் 
வாசல்வழிமய னவளியில் எனதமயா பார்த்துக்னகாண்டிருந்தார். தான் 
மகட்பது, ைனழயின் ஓனசயால் அவரின் காதில் விழவில்னலமயா 
என எண்ணிய கருங்னகவாணன், அவரின் மதாள் னதாட்டு ைீண்டும் 

மகட்க முற்பட்டமபாது னையூர்கிழார் னகனய னவளியில் நீட்டி 
எனதமயா காட்டினார்.  
 

எனதக் காட்டுகிறார் என, தனலனய நீட்டி எட்டிப்பார்த்தான் 
கருங்னகவாணன். அவனுக்கு எதுவும் னதரியவில்னல. ``எனதக் 
காட்டுகிறரீ்கள்?” எனக் மகட்டான். 
 

``அங்மக பாருங்கள். தீப்பந்தங்கனள எடுத்துக்னகாண்டு சிலர் 
ைனலனய விட்டுக் கீழிறங்கி வந்துனகாண்டிருக்கின்றனர்.” 

 

``னகாட்டும் ைனழயில் தீப்பந்தங்கனள எப்படி ஏந்தி வர முடியும்?” 

எனக் மகட்டான். 
 

``எனக்கும் விளங்கவில்னல. ஆனால், பந்தங்கள் முன்மனாக்கி 
நகர்ந்து வந்துனகாண்டிருக்கின்றன” என்று னசான்னவர், ``வாருங்கள், 

பரண்ைீது ஏறி நின்று பார்ப்மபாம்” என்று கூறி உடனடியாக 
கூடாரத்னத விட்டு னவளியில் வந்தார். அவனரத் னதாடர்ந்து 
கருங்னகவாணனும் னவளிமயறினான். இருவரும் குதினரகளில் 
ஏறிப் பாய்ந்து னசன்றனர். ைற்ற தளபதிகளுக்குத் தனலனைத் 
தளபதிகனளத் னதாடர்வதா அல்லது கூடாரத்துக்குள்மள இருப்பதா 
எனத் னதரியவில்னல. `சரி, நாமும் மபாமவாம்’ என 
உறுைன்னகாடியும் துடும்பனும் அவர்கனளத் னதாடர்ந்தனர். 



அனைச்சர்கள் ைட்டும் கூடாரத்திமலமய இருந்தனர்.  
 

பாண்டிய அனைச்சன் ஆதிநந்திக்கு, கருங்னகவாணன் எழுப்பியது 
ைிக முக்கியைான மகள்வி என்றும், அனதக் கண்டறியவில்னல 
என்றால் நீலன் இருக்கப்மபாகும் னசவ்வரிமைட்டின் பனழய 
மகாட்னடனயயும் பறம்பினர் கண்டறிந்துவிடுவர் என்றும் 

மதான்றியது. ஆனால், இனதப் பற்றி உனரயாடத் தளபதிகள் யாரும் 
இல்னல. எல்மலாரும் னவளியில் மபாய்விட்டனர். 
 

தளபதிகள், பரண் அடிவாரத்துக்கு வந்து மசர்ந்தனர். காற்மறாடு ைனழ 
னபய்வதால் பரண் ஆடியபடி இருந்தது. மைமல ஏறுவது 
பாதுகாப்பானதா என ஒரு கணம் சிந்தித்தார். மூன்று நாள்களுக்கு 
முன்பு வசீிய மபய்க்காற்னறமய தாங்கிய பரண், இந்தக் காற்றுக்கு 
ஒன்றுைாகிவிடாது எனச் சிந்தித்தபடிமய மவகமவகைாக 

மைமலறினார். அவனரத் னதாடர்ந்து கருங்னகவாணன் 
மைமலறினான். ைற்ற இரு தளபதிகனளயும் கீமழமய நிற்கச் 
னசான்னார் னையூர்கிழார். 
 

பரண்மைல் நாழினகவட்டில் கவிழ்ந்து கிடந்தது. தினசமவழரின் 
குருதி முழுவனதயும் ைாைனழ கழுவித் தீர்த்தது. தளபதிகள் 
மைமலறியமபாது அவர்களின் கால்களில் ைிதிபட குருதியின் உலர்ந்த 
தடம்கூட பரண்கட்னடகளில் இல்னல. மைமலறிய இருவரும் 
மைற்குப் பக்கைாகத் திரும்பிப் பார்த்தபடி நின்றனர்.  
 

கருங்னகவாணனின் கண்களுக்கு முதலில் எதுவும் னதரியவில்னல. 
ைனழ உரத்துப் னபய்தது. னையூர்கிழார் னக நீட்டிக் கத்திச் 
னசான்னார். ஆனாலும் அவனுக்குப் புலப்படவில்னல. 
இடதுபுறைிருந்து வாள் வசீுவதுமபால ைின்னல் ஒன்று நாகக்கரட்னட 

னவட்டி இறங்கியது. னவளிச்சத்தில் தட்டியங்காடு முழுக்க ஒளியால் 

பளிச்சிட்டு ைனறந்தது. அந்தக் கணத்தில்தான் கருங்னகவாணன் 
பார்த்தான், நாகக்கரட்டின் மைலிருந்து குதினரப்பனட ஒன்று 
தட்டியங்காட்டின் வலதுபுறம் மநாக்கிக் கீழிறங்கிக்னகாண்டிருந்தது.  
 

பரண், இதுவனர இல்லாத அளவுக்கு ஆடியது. கீமழ நின்றிருந்த 
உறுைன்னகாடியும் துடும்பனும் வரீர்கனள அனழத்து பரணின் 
கால்கனள இறுகப் பற்றிக்னகாள்ளச் னசான்னார்கள். ஆனால், மைமல 



நின்றிருந்த இருவரும் பரண் ஆடுவனதமயா, இடிமயானசமயாடு 

ைனழ முன்னிலும் அதிகைாகப் னபாழிவனதமயா 
கவனம்னகாள்ளவில்னல. அவர்களின் கவனனைல்லாம் னகாட்டும் 
மபய்ைனழயில் தீப்பந்தம் எப்படி எரிந்துனகாண்டிருக்கிறது 
என்பதுதான். `வருவது ைிகச்சிறிய பனடதான். அதனால் னபரிய 
தாக்குதனல நடத்திவிட முடியாது. ஆனால், ஏன் அவர்கள் 

வந்துனகாண்டிருக்கிறார்கள்? எல்மலார் னககளிலும் பந்தம் 
இருக்கிறது. எனத எரியூட்ட வருகிறார்கள்?’ எனச் சிந்தித்தபடி 
நின்றனர்.   

 

நள்ளிரவு பதினனந்தாம் நாழினக முடிவுறும் மநரம். எதிரிகளின் 
னசயல்கனள உற்றுப்பார்த்தபடி நீண்டமநரம் நின்றுனகாண்டிருந்தனர். 
ைனத்துக்குள் னபருங்குழப்பம் நிலவிக்னகாண்டிருந்தது. 
மசாழப்பனடயின் பாசனறதான் அந்தத் தினசயில் முதலாவதாக 
இருக்கிறது. நாகக்கரட்டிலிருந்து கீழிறங்கிய வரீர்கள் மநராக அந்தப் 
பாசனறகனள மநாக்கிப் மபாகின்றனர். இவ்வளவு சிறிய பனடயினர், 

பத்தாயிரம் வரீர்கள் இருக்கும் மசாழர்களின் பாசனறனயத் 
தாக்கப்மபாகிறார்களா? மகள்வினய எழுப்பியபடி நினலனைனய 
உற்றுக் கவனித்துக்னகாண்டிருந்தனர். 
 



கருங்னகவாணமனா ைனலமைலிருந்து கீழிறங்கியுள்ள அந்தச் சிறிய 
பனடனயத் தாக்கி அழிக்க உத்தரவிடமவண்டும் எனத் துடித்தான். 
``சற்றுப் னபாறுப்மபாம். என்ன நடக்கிறது எனத் னதரிந்துனகாள்மவாம்” 

என்றார் னையூர்கிழார். 
 

அவருக்குச் சுலுந்துக்கம்பின் நினனவு வந்தது. கருங்னகவாணனிடம் 
னசான்னார், ``காட்டுக்குள் அரியவனகயான சுலுந்துக்கம்பு இருக்கிறது. 
அனதக் கூராக னவட்டித் தீப்பற்றனவத்தால், அது னகாழுந்துவிட்டு 
எரியும். காற்றாலும் ைனழயாலும் அனத அனணக்க முடியாது. 
குச்சினயக் கீமழ மபாட்டு ைண் அள்ளி அதன் மைல் னகாட்டினால் 
ைட்டுமை அனணக்க முடியும்” என்றார். 
 

கீழிறங்கிய பறம்புநாட்டுக் குதினரவரீர்கள், பாசனறனய 
னநருங்கிவிட்டனர் என்பது னதளிவாகத் னதரிந்தது. அவர்கள் இரு 
பிரிவுகளாகப் பிரிந்து பாசனறயின் இரு பக்கங்களிலும் சுற்றுவனத 
பந்தச்சுடர்கள் நகரும் வழிகளிலிருந்து புரிந்துனகாள்ள முடிந்தது.  
 

மசாழப்பனடயின் னபரும்பாசனற அதுதான். அங்கு காவல்வரீர்கள் 
இருப்பர். ஆனாலும் ைனழ னகாட்டும் இந்த நள்ளிரவில் விழிப்மபாடு 
இருப்பார்களா என்பது ஐயமை, ``நாம் முரனசாலி எழுப்பிக் 
கவனப்படுத்துமவாைா?” எனக் மகட்டான் கருங்னகவாணன். 
 

``இந்த ைனழயில் முரசிமனானசமயா னகாம்மபானசமயா அவ்வளவு 
னதானலவுக்குக் மகட்காது” என்றார் னையூர்கிழார்.  
 

காற்றின் மவகத்தால் பரண் கடுனையாக ஆடியது. ``கவனைாக 
இறுகப்பிடித்து நில்லுங்கள்” என்று னசான்ன கருங்னகவாணன், 

இடதுபுறைாக இருக்கும் கம்பத்னத நன்றாகப் பிடித்து நின்றான். 
அப்மபாது வடமகாடியில் ைின்னல் னவட்டி இறங்கியது. அனத 
உற்றுப்பார்த்தபடி அப்படிமய நின்றான். சிறிது மநரம் இருவரிடமும் 

மபச்சு ஏதும் இல்னல. பிறகு னையூர்கிழார் மகட்டார், ``அந்தத் 
தீப்பந்தங்கள் அனசயாைல் நின்ற இடத்திமலமய நிற்கின்றன. 
கவனித்தீர்களா?” 

 

கருங்னகவாணன் இடதுபுறம் இருக்கும் கம்பத்னதப் 
பிடித்துக்னகாண்டு அந்தப் பக்கைாகப் பார்த்துக்னகாண்டிருந்ததால் 



அவர் மகட்பது காதில் விழவில்னல. னையூர்கிழார் ைீண்டும் உரத்துக் 
குரல்னகாடுத்தமபாதுதான் கருங்னகவாணன் திரும்பினான். 
 

``என்ன?” 

 

``அவர்கள் ஈட்டியின் மைல்முனனயில் பந்தங்கனளக் கட்டிக்னகாண்டு 
வந்துள்ளனர். அவற்னற வசீினயறிந்துள்ளனர். ஈட்டி குத்தி நிற்கும் 
இடனைல்லாம் பந்தங்கள் நின்று எரிகின்றன” என்றார். 
 

``வந்தவர்கள் எங்மக?” 

 

``அவர்கள் நாகக்கரட்டுக்குத் திரும்புகின்றனர். ைின்னல் ஒளியில் 
பார்த்மதன்.” 

 

``நானும் பார்த்மதன், நாகக்கரட்டிலிருந்து பலர் கீழிறங்குகின்றனர்” 

என்றான் கருங்னகவாணன். 
 

``எந்தப் பக்கம்?” எனக் மகட்டார் னையூர்கிழார். 
 

இடதுபுறைாகக் னக நீட்டிக் காட்டினான் கருங்னகவாணன். 
 

இருவருக்கும் எதுவும் புரிபடவில்னல. வலதுபுறக் கனடசியில் 
தீப்பந்தங்கனள எறிந்து நட்டுனவத்துவிட்டு ஏன் ைனலமயற 
மவண்டும்? இடதுபுறம் தட்டியங்காட்டுப் பக்கைாக ைனலனய விட்டு 
ஏன் கீழிறங்கி வரமவண்டும் என்று சிந்தித்தபடி 
நின்றுனகாண்டிருந்தனர். ைனழயின் சீற்றம் மைலும் கூடியது.  
 

னையூர்கிழார் ஏமதமதா எண்ணியபடி இருந்தார். முதன்முதலில் 
காரைனலயின் உச்சியில் தீப்பந்தம் எந்த இடத்தில் னதரியத் 
னதாடங்கியது என நினனவுகூர்ந்தார். ைனதில் ஐயம் ஒன்று 
மைனலழும்பியது. அதன் பிறகு அவரிடைிருந்து மபச்மசதும் 
னவளிவரவில்னல.  
 

`ஏன் எதுவும் னசால்லாைல் நிற்கிறார்?’ எனக் கருங்னகவாணனுக்குப் 
புரியவில்னல.  
 

உள்ளுக்குள் பரவிய நடுக்கம் அவனர எளிதில் மபச 
அனுைதிக்கவில்னல. சற்று மநரம் கழித்துச் னசான்னார், ``அவர்கள் 



அணலி இருக்கும் குனககளில் இருந்து னநருப்னப ஏந்தி 
வந்திருப்பார்கமளா என அஞ்சுகிமறன்.” 

 

``அணலி என்றால்?” மகட்டான் கருங்னகவாணன். 
 

``னநருப்புப்பூச்சி. உச்சிைனலயின் அடர்குனகக்குள் இருக்கும். 
னநருப்னபப் பார்த்தால் அனதத் னதாடர்ந்து அப்படிமய வந்துவிடும். 
அதன் ரீங்கார ஓனச, பல்மவறு நச்சுப்பூச்சிகனளக் 
கவர்ந்திழுக்கக்கூடியது. அந்த அணலிகள் இருக்கும் குனகயில் 
இருந்து எடுத்துவரப்பட்ட தீப்பந்தங்கள் அனவ. அந்தப் பந்தங்களின் 
னதாடர்ச்சியாகப் பல்லாயிரம் பூச்சிகள் இந்மநரம் அங்மக 

வந்திருக்கக்கூடும். எல்லாம் பந்தத்னதச் சுற்றி இருளுக்குள் 

பறந்துனகாண்டிருக்கும். அந்த இடத்தில் உயிரினங்களின் நடைாட்டம் 
இருப்பனத அனவ அறிந்தால், னகாடுந்தாக்குதனல நடத்தும். நம் 
வரீர்கள் பாசனறயிலிருந்து னவளிவரத் னதாடங்கியதும் அங்கு 
நடக்கப்மபாவனத என்னால் கற்பனனனசய்துகூடப் பார்க்க 
முடியவில்னல.” 

 

``ஏன்... அவ்வளவு மைாசைான வினளவுகள் ஏற்படும் என்று 
அஞ்சுகிறரீ்களா?” 

 

``அமநகைாக மசாழர் பாசனறயிலிருந்து பத்தில் ஒரு வரீன்கூடத் 
தப்ப முடியாது. அணலிப் பூச்சி கடிக்கமவண்டாம்; மைமல பட்டாமல 
மபாதும். னைாத்த உடலும் தீப்பிடித்து எரிவனதப்மபாலத் துடிக்கத் 
னதாடங்கும்” இனத அவர் னசால்லிக்னகாண்டிருக்கும்மபாமத 
னவங்கல்நாட்டு தினசயிலிருந்து குதினரயில் இருவர் மவகைாக வந்து 
மசர்ந்தனர். னகாட்டும் ைனழயின் மவகத்தால் வந்திருப்பது யானரனத் 
னதரியவில்னல.   



 

பரணின் கீமழ இருந்த தளபதி உறுைன்னகாடி பரண் மைமல 
பார்த்தபடி ``னையூர்கிழானரத் மதடி வந்துள்ளனர்” என்று 
உரத்தகுரலில் கத்தினான். 
 

``அவர்களில் ஒருவனன மைமல அனுப்பு” என்றார் னையூர்கிழார். 
 

ஒருவன் ைட்டும் மைமலறி வந்தான். அவன் மபாரில் ஈடுபடாத ஆறு 
ஊர் ஒற்றர்களில் முக்கியைானவன். னையூர்கிழாரால் அந்தப் பணிக்கு 
நியைிக்கப்பட்டவன். மைமலறிய மவகத்தில் னசான்னான், ``அவர்கள் 
அணலினய இறக்கிவிட்டார்கள்.” 

 

``அப்படித்தான் இருக்குனைனக் கணித்மதன்.” 

 

``அனனவரும் உடனடியாக இந்த நிலத்னத விட்டு னவளிமயறுவது 
நல்லது” என்று னசான்னவன், ``அதுைட்டுைல்ல, பாண்டியர் பனடயின் 
பாசனறனயச் சுற்றி எண்ணற்ற ஈட்டிகனள எறிந்துள்ளனர்.” 

 

பாண்டிய வரீர்களின் பாசனற மசாழப்பனடக்குக் கீழ்ப்புறைாக 
இருப்பதால், இங்கிருந்து பார்ப்பது கடினம். எனமவ, பரண் மைல் 
இருந்தவர்களுக்கு அது பற்றித் னதரியவில்னல. 
 

``பந்தத்துடனா?” எனப் பதற்றத்துடன் மகட்டார் னையூர்கிழார். 
 

``இல்னல. பந்தம் இல்லாைல்தான் ஈட்டிகள் ைண்ணில் குத்தி 
நிற்கின்றன.” 

 

``னவறும் ஈட்டினய ஏன் எறிந்துள்ளனர்?” 

 

``அனத அருகில் னசன்று பார்த்தால்தான் னதரியும். ஆனால், அருகில் 



னசன்று பார்க்க நம் வரீர்கள் ைிகவும் அஞ்சுகின்றனர். ஆனால், 

என்னவாக இருக்குனைன்று வரீன் ஒருவன் னசான்னான்.” 

 

``என்ன னசான்னான்?” 

 

``இருள்மவல ைரத்தின் அடியிலிருந்து உருவாகும் சிவப்புநிறப் பிசின் 
ஈட்டி முழுவதும் தடவப்பட்டிருக்கலாம். அது ைனழக்குக் கனரயாது” 

என்று னசால்லி நிறுத்திக்னகாண்டான். 
 

னையூர்கிழார் உனறந்தார்.  
 

``அந்தப் பிசினால் என்ன ஆபத்து?” எனக் மகட்டான் 
கருங்னகவாணன்.  
 

இரவில் ஆபத்மததுைில்னல. ஆனால், னபாழுது விடியத் 
னதாடங்கியதும் காரைனல முழுவதிலும் இருக்கும் பறக்கும் 
அட்னடகளும் னகாம்புதூக்கி வண்டுகளும் பிசின் வானடக்கு அங்கு 
வந்துவிடும். எதிர்ப்படும் ைனிதர்கள் யாரும் தப்புவது எளிதல்ல. 
னகாம்புதூக்கி வண்டின் உடனலல்லாம் முள்ளம்பன்றிமபால 
சின்னஞ்சிறிய னகாம்புகள் பல்லாயிரம் உண்டு. ஒரு னகாம்பு 
ைனிதனின் ைீது பட்டால்மபாதும் விரல்கள் ஒவ்னவான்றும் னகயளவு 
பருத்துவிடும். ஒரு ைாதைானாலும் அவனால் எதுவும் னசய்ய 
முடியாது” என்று னசால்லிக்னகாண்டிருக்கும்மபாமத பரணின் கீமழ 
ஏமதா சத்தம் மகட்டது. என்னனவன்று எட்டிப்பார்த்தான் னையூர்கிழார். 
னவங்கல்நாட்டு அரண்ைனனயின் தனலனை ஒற்றன் மைமல 
அனுைதிக்கச் னசால்லி சத்தம் னகாடுத்துக்னகாண்டிருந்தான். 
 

``அவனன மைமல அனுப்பு” எனக் கத்தினார் னையூர்கிழார். அவரின் 
ஓனச எதுவும் கீமழ மகட்கவில்னல. னக அனசனவ னவத்துப் 
புரிந்துனகாண்ட உறுைன்னகாடி, அவனன மைமல அனுப்பினான். 
`காற்றும் ைனழயும் இவ்வளவு அதிகைாக இருக்கும்மபாது, ஏன் 

இவனரயும் மைமல அனுப்பச் னசால்கிறார்?’ எனக் மகாபப்பட்டான் 
உறுைன்னகாடி. 
 

அவன் ஏறும் மவகமை பரனண எதிர் தினசயில் ஆட்டுவனதப்மபால் 
இருந்தது. பதற்றத்தின் உச்சத்னத அவனது உடலின் மவகம் 
னசால்லியது. படியில் ஏறும்மபாமத சத்தைாகச் னசான்னான், ``பறம்பின் 



பன்னிரு குடிகளும் கீழிறங்கிவிட்டன.” 

 

``என்ன னசால்கிறாய்?” எனக் மகட்டார் னையூர்கிழார் 

 

``ஆம், நான்கு குடிகனளத் தவிர பறம்பில் அனடக்கலைான பன்னிரு 
குடிகளும் இறங்கித் தாக்க பாரி அனுைதியளித்துவிட்டான். 
தனலமுனற தனலமுனறயாக மூமவந்தர்களின் ைீதிருக்கும் 
பனகதீர்க்க எல்மலாரும் ைனலனய விட்டுக் கீழிறங்கிவிட்டனர்.” 

 

அப்மபாது மபமரானசமயாடு னவட்டி இறங்கிய ைின்னல் ஒளியில் 
னையூர்கிழாரின் முகத்னதப் பார்த்தான் கருங்னகவாணன். அதன் 
பிறகு அவன் வாய் திறக்கமவ இல்னல. 
 

வந்தவன் னசான்னான், `` `னவங்கல் நாட்டினர் எல்மலாரும் 
னவளிமயறிவிடுங்கள்’ என ஆறு ஊர்க்காரர்களிடைிருந்து னசய்தி 
வந்துள்ளது. `இனி இந்த ைண்ணில் ைிஞ்சப்மபாவது யாரும் இல்னல. 
உயிர்பினழத்துக்னகாள்ளுங்கள்’ என்று பறம்பின் னசய்தி 
பரவிக்னகாண்டிருக்கிறது.” 

 

காற்றின் மவகத்தால்தான் நாம் ஆடுகிமறாைா அல்லது உடலின் 
நடுக்கைா என்ற ஐயம் எழத் னதாடங்கியது. ``முடினவ, காலம் 
தாழ்த்தாைல் எடுங்கள்” என்று கத்தினான் இரண்டாவதாக வந்தவன். 
 

காற்றின் மவகத்னத எதிர்னகாள்ள முடியாைல் பின்புறைாகத் திரும்பி, 
அந்தப் பக்கம் இருக்கும் கம்பத்னத இறுகப் பற்றினார். எதிரில் 
னவகுனதானலவில் மூஞ்சல் னதரிந்தது. குலமசகரபாண்டியனின் 
கூடாரத்தின் முன் கண்ணாடிக்கூடு களால் ஆன னபருவிளக்குகள் 
ஒளி சிந்திக்னகாண்டிருந்தன. 
 

பார்த்த கணத்தில் ஆபத்து புரியத் னதாடங்கியது. னபருங்குரலில், 

``விளக்னக அனணயுங்கள்” என்று கத்தினார். ைனழயின் ஓனசயில் 
பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்குக்கூட அது மகட்கவில்னல. கனடசியாக 
மைமலறியவனனவிட இரு ைடங்கு மவகத்தில் கீமழ இறங்கினார் 
னையூர்கிழார். அவனரத் னதாடர்ந்து அனனவரும் இறங்கினர்.  



 

இறங்கிய மவகத்தில் குதினரயின் மைமலறி மூஞ்சனல மநாக்கி 
வினரந்தார். ைற்றவர்களும் அவரின் பின்னால் குதினரனய 
விரட்டிக்னகாண்டு வந்தனர். விளக்னகாளியின் அபாயத்தால் துடித்தது 
னையூர்கிழாரின் உடல். குதினரனய விடாது அடித்து விரட்டினார். 
 

மூஞ்சனல னநருங்கியமபாமத னபருங்குரலில் கத்தினார், ``விளக்னக 
அனணயுங்கள்... விளக்னக அனணயுங்கள்!” 

 

மூஞ்சலில் குலமசகரபாண்டியனின் கூடாரத்னதச் சுற்றி 
மூமவந்தர்களின் னைய்க்காவல்பனட வரீர்கள் நின்றிருந்தனர். 
னையூர்கிழாரின் ஓனச மகட்டதும் ஏமதா ஆபத்னதன்று 
புரிந்துனகாண்டு விளக்கின் ஒளினயக் குனறத்தனர்.  
 

``முழுனையாக அனணயுங்கள்!” என்று கத்தியபடி குதினரனய 
விட்டுத் தவ்வி இறங்கினார். 
 

னைய்க்காவல் வரீன் ஏமதா னசால்லவந்தான். ஆனால், அனதக் 
மகட்கும் நினலயில் னையூர்கிழார் இல்னல. இறங்கிய மவகத்தில் 
அருகில் இருந்த ஈட்டினய எடுத்து விளக்குகளின் கண்ணாடிகனள 
அடித்து னநாறுக்கினார். விளக்னகாளி முழுமுற்றாக விழுந்து 
அனணந்தது. கணமநரத்தில் என்ன நடக்கிறது எனப் 
புரிந்துனகாள்வதற்குள் எங்கும் இருள் சூழ்ந்தது. னைய்க்காவல் தளபதி 
ஏமதா தவறு நடக்கப்மபாகிறது என னையூர்கிழானர மநாக்கிக் குரல் 
உயர்த்தி னநருங்கிவரும்மபாது கருங்னகவாணன் கத்திக்னகாண்மட 
வந்து மசர்ந்தான். அவனது குரல் மகட்டுத்தான் வரீர்கள் 

அனைதியாயினர்.  
 

கூடாரத்துக்குள் நுனழய அனுைதி மகட்பதற்னகல்லாம் மநரைில்னல. 
தினரனய விலக்கி, சட்னடன உள்மள நுனழந்தார் னையூர்கிழார். 



அவனரத் னதாடர்ந்து கருங்னகவாணனும் உள்மள நுனழந்தான். 
அனுைதி ஏதுைின்றி மைனலல்லாம் னகாட்டும் ைனழநீமராடு அப்படிமய 
உள்மள நுனழந்துள்ள இருவனரயும் பார்த்த கணத்தில் மவந்தர்களின் 

முகங்கள் இறுகின.  
 

``மபரரமச, உடனடியாக விளக்னக அனணக்க உத்தரவிடுங்கள்” 

என்றார் னையூர்கிழார். 
 

``கூடாரத்துக்குள் இருக்கும் விளக்னக ஏன் அனணக்க மவண்டும்?” 

எனக் மகட்டார் மசாழமவழன். 
 

``விளக்கத்னதப் பிறகு னசால்கிமறன். ஒரு கணம் காலம் 
தாழ்த்தினால்கூட நாம் மபராபத்தில் சிக்கிக்னகாள்மவாம்” என்று 
கத்தினார். 
 

ஆபத்னத உணர்ந்த குலமசகரபாண்டியன், ``விளக்னக அனணயுங்கள்” 

என்றார். 
 

உள்மள மவந்தர் குடும்பத்னதச் சார்ந்த ஐவர் ைட்டுமை இருந்தனர். 
னையூர்கிழாரும் கருங்னகவாணனும் உள்மள நுனழந்துள்ளனர். 
இருவரும் பாண்டியநாட்னடச் மசர்ந்தவர்கள். இந்நினலயில் 
விளக்னக முற்றிலுைாக அனணக்கச் னசால்வதில் பாண்டியனின் 
சதிமயதும் இருக்குமைா என்ற ஐயத்தில், ``தளபதி உசந்தனன உள்மள 
வரச்னசால்” எனக் கத்தினார் மசாழமவழன். 
 

மதர்ப்பனடக்குத் தனலனைதாங்கிய மசாழர் தளபதி னவறுகாளன் 
னகால்லப்பட்ட பிறகு, உசந்தனிடம் அந்தப் னபாறுப்பு 
ஒப்பனடக்கப்பட்டுள்ளது. மசாழமவழனின் உரத்த குரல் னவளியில் 
நிற்கும் உசந்தனுக்கும் மகட்டது. விளக்னக அனணக்கும் கணத்தில் 

அவன் உள்மள நுனழந்தான். 
 

``துடும்பன் எங்மக?” எனக் கத்தினான் உதியஞ்மசரல். 
 

``உள்மள வந்துவிட்மடன் மபரரமச” எனக் கூறியபடி உள்மள 
நுனழந்தான். ஆனால், யார் எங்கு இருக்கிறார் என்று எதுவும் 
னதரியவில்னல. ைனழயின் மபமரானசயும், நம்பிக்னகயின்னை 
உருவாக்கிய அச்சமும் கூடாரம் முழுக்க நிரம்பியிருந்தன.  



மபாரின் னநருக்கடி உருவாக்கியுள்ள நம்பகைின்னைனயச் மசரனும் 
மசாழனும் கணமநரத்தில் னவளிப்படுத்தினர். குலமசகர பாண்டியனின் 
அதிர்ந்த முகத்னதப் பார்க்க, துளியளவும் னவளிச்சமுைில்னல. 
மூமவந்தர்களும் முழுனையான இருளுக்குள் முகைற்று இருந்தனர். 
 

எனத மநாக்கிக் மகள்வி எழுப்புவது எனத் தயங்கியபடிமய மகட்டார் 

குலமசகரபாண்டியன், ``விளக்னக அனணத்துவிட்டுப் மபசுைளவுக்கு 
அப்படி என்ன ஆபத்து வந்துவிட்டது?” 

 

``எதிரிகள், அணலிப்பூச்சிகனள ைனல உச்சிக் குனகக்குள்ளிருந்து 
தனரக்குக் னகாண்டு வந்துவிட்டார்கள் மபரரமச.” 

 

னசால்லி முடிக்கும் முன் உதியஞ்மசரலின் குரல் னவடித்து வந்தது. 
பதற்றத்தின் உச்சத்தில் அவன் மகட்ட மகள்வியும் அதற்கு 
னையூர்கிழார் னசான்ன பதிலும் அனவனய நடுங்கச்னசய்தன. 
அணலினயப் பற்றி நன்கு அறிந்தவன் மசரன். எனமவ, அந்தப் னபயர் 
மகட்டவுடன் துடித்துப்மபானான். இறுதியாகக் மகட்டான், ``எந்தத் 

தினசயில் கீழிறக்கியிருக்கிறார்கள்?” 

 

``மசாழர் பனடயின் பாசனறனயச் சுற்றி” னசால்லும் வனர இந்த 
அனவயில் அது உருவாக்கப்மபாகும் விபரீதத்னத னையூர்கிழார் 
சிந்திக்கவில்னல. 
 

உதியஞ்மசரலும் னையூர்கிழாரும் னவளிப்படுத்திய பதற்றம் 
இப்மபாது னசங்கனச்மசாழனுக்கும் மசாழமவழனுக்கும் பரவியது. ``எம் 
மபார்வரீர்களின் பாசனற, ஆபத்தில் ைாட்டிக்னகாண்டதா?” 

 

னசங்கனச்மசாழனின் மகள்விக்கு யாரும் பதில் னசால்லவில்னல.  
 

``எங்கு நிற்கிறரீ்கள் னையூர்கிழாமர, பதில் னசால்லுங்கள்?” என 
இருட்டுக்குள் கத்தினான் னசங்கனச்மசாழன். 
 

``பதற்றைனடய மவண்டாம் மபரரமச! இரவில் வரீர்கள் யாரும் 
னவளிவராைல் கூடாரத்துக்குள்மள இருக்க மவண்டும். னபாழுது 
நன்றாக விடிந்து கதிரவன் ஒளி காய்ந்து இறங்கும் வனர அணலி 
ஆற்றமலாடு இருக்கும். உச்சினவயில் ஏறிய பிறகு அதன் மவகம் 
குனறயும். ஆனால், அதுவனர வரீர்கள் யாரும் கூடாரத்னத விட்டு 



னவளிவரக் கூடாது” என்றான். 
 

``இரவின் இறுதி ஐந்து நாழினகயிமல பாசனறயில் மவனலகள் 
முழுனையாகத் னதாடங்கிவிடுமை, னபாழுது விடியத் 
னதாடங்கும்மபாமத எல்லா வரீர்களும் கூடாரம் விட்டு னவளியில் 
வந்துவிடுவார்கமள!” 

 

``ஆம். அனதத் தடுப்பது எப்படி என்று உடனடியாகச் சிந்திக்க 
மவண்டும்” என்று னசால்லிய மவகத்தில் னையூர்கிழார் னசான்னார், 

``மபரரமச! இமத மபான்றமதார் ஆபத்து, பாண்டிப்பனடயின் 
பாசனறக்கும் நிகழ்ந்துள்ளது.” 

 

``என்ன னசால்கிறாய் நீ?” என்று அடிக்குரலில் இருந்து னவளிவந்தன 
குலமசகரபாண்டியனின் னசாற்கள். 
 

``ஆம் மபரரமச! இருள்மவல ைரத்தின் சிவப்புநிறப் பிசின் தடவிய 
ஈட்டினய நம் வரீர்கள் தங்கியுள்ள பாசனறனயச் சுற்றி 
எறிந்துள்ளனர். னபாழுது விடிந்தால் காரைனல முழுவதிலும் 
இருக்கும் பறக்கும் அட்னடகளும் னகாம்புதூக்கி வண்டுகளும் பிசின் 
வானடக்குக் கீழிறங்கிவிடும். அதன் பிறகு எதிர்ப்படும் ைனிதர்கள் 

கடுந்தாக்குதலில் ைாட்டிக்னகாள்வார்கள்.” 

 

பதற்றத்தின் உச்சிக்குப்மபானான் னபாதியனவற்பன். ``என்ன 
னசால்கிறரீ் னையூர்கிழாமர... நம் வரீர்கனளக் காக்க என்ன வழி?” 

 

``விடிவதற்குள் வரீர்கள் அனனவனரயும் பாசனறக்குள்ளிருந்து 
னவளிமயற்ற மவண்டும்” னசால்லிக்னகாண்மட இருக்கும்மபாதுதான் 
மபசப்படும் னசாற்கள் எவ்வளவு னபரிய சிக்கனல 
உருவாக்கப்மபாகின்றன என்பனத னையூர்கிழாரால் சிந்திக்க 

முடிந்தது. 
 

மசாழர்களின் பாசனறயும் பாண்டியர்களின் பாசனறயும் ஒருகாத 
இனடனவளியில்தான் இருக்கின்றன. இங்கு இரமவாடு இரவாக 
வரீர்கள் னவளிமயறினால் அது ஏற்படுத்தும் ஓனச மசாழர்களின் 
பாசனறக்கு நன்கு மகட்கும். அரவங்மகட்டு ஒரு வரீன் பார்த்தால் 
மபாதும், `ஏமதா ஆபத்து. அதனால்தான் பாண்டிய வரீர்கள் 
பாசனறனய விட்டு னவளிமயறுகிறார்கள்’ என நினனத்து, 



கணமநரத்தில் னைாத்த வரீர்களும் னவளிமயறுவார்கள். அந்நினல 
ஏற்பட்டால் அணலிப் பூச்சிகளுக்கு ைிஞ்சப்மபாவது யாரும் இல்னல. 
 

மபரரசரின் கூடாரத்னத விட்டு னவளியில் நின்றிருந்தான் 
உறுைன்னகாடி. அவன் அருகில் அடுத்தநினல தளபதிகளும் 
னைய்க்காப்பாளர்களும் நின்றிருந்தனர். னகாட்டும் ைனழயின் 
ஓனசனய விஞ்சி னவளியில் மகட்டது கூடாரத்துக்குள் மவந்தர்கள் 
மபசிக்னகாள்ளும் ஓனச. 
 

னவளியில் நிற்கும் னைய்க்காவல்பனடத் தளபதிகளுக்கு என்ன 
னசய்வனதன்று புரியவில்னல. விளக்குகள் முற்றிலும் 
அனணக்கப்பட்ட இருளுக்குள் மவந்தர்கள் ைிகுந்த சினத்மதாடு 
உனரயாடிக்னகாண்டிருக்கின்றனர். அது ஆபத்னத ஏற்படுத்திவிடும் 
என அஞ்சினர். ஆனால், அரச உத்தரவின்றி உள்மள மபாக முடியாது, 

குழப்பத்தில் னசய்வதறியாது நின்றனர். 
 

அப்மபாது பாண்டியநாட்டு ஆபத்துதவிகளின் தனலவன் னசான்னான், 

``மூன்று மபரரசுகளின் தனலனை னைய்க்காவலர்களும் ஒன்றாக 
உள்மள னசல்மவாைா?” 

 

மசாழப் மபரரசின் னைய்க்காவல்பனடயான மவளக்காரப்பனடயின் 
தனலவன் ``சரி’’னயன்று னசான்னான். ஆனால், மசரைன்னனின் 
னைய்க்காவல்பனடயான காக்குவரீர்களின் பனடத்தனலவனிடைிருந்து 
ைட்டும் பதில் வரவில்னல.  
 

காலம் கடந்துனகாண்டிருந்தது.  
 

அப்மபாது பாண்டியநாட்டு ஆபத்துதவிகளின் தனலவன் ைீண்டும் 
மகட்டான் ``ஏன் நீங்கள் ைட்டும் மபசாைல் இருக்கிறரீ்கள்?” 

 

தட்டியங்காட்னடப் பார்த்தபடி நின்றுனகாண்டிருந்த காக்குவரீர்களின் 
பனடத்தனலவன் னசான்னான், ``தட்டியங்காட்னட மநாக்கி 
உற்றுப்பாருங்கள்.” 

 

அவன் னசான்னதும் அந்தத் தினச மநாக்கி அனனவரும் 
உற்றுப்பார்த்தனர். னகாட்டும் ைனழயில் இரவின் இருளுக்குள் 
இருந்து எதுவும் புலப்படவில்னல. 



 

``ஒன்றுைில்னலமய” என்று னசால்லியபடி இடதுபுறைாகத் 
திரும்பும்மபாது நீளைாய்ப் பிளந்து இறங்கிய அடர்ைஞ்சள் ைின்னல் 
ஒளியில் தட்டியங்காடு முழுவதும் ஒளிர்ந்தது. அவ்வளவு மநரமும் 
தங்கள் தளபதிகள் நின்றிருந்த பரணின்மைல் வரீர்கள் சிலர் ஈட்டி 
ஏந்தி நின்றிருந்தனர். அதன் அடிவாரத்திலிருந்து ஆமவசைிக்க 
பறம்புவரீர்கள் பாய்ந்து வந்துனகாண்டிருந்தனர். 
 

``எதிரிகள் வந்துனகாண்டிருக்கிறார்கள்” என்று னைய்க்காப்பாளர்கள் 
மபமரானச எழுப்பிய மபாதுதான் கூடாரத்துக்குள் இருந்தவர்களுக்கு 
ஆபத்து புரியத் னதாடங்கியது. 
 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்...  
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இரவின் இறுதிப் பத்து நாழினகயில் னவங்கல் நானடங்கும் 
சிந்தப்பட்ட குருதினயக் கழுவ, ைனழநீர் மபாதவில்னல. ஏற்றப்பட்ட 
தீப்பந்த னவளிச்சத்தில் ைனழநீர் அடர்னசந்நிறத்தில் ஓடியது. 
இருளுக்குள் ஓடும்மபாதும் அமத நிறத்தில் புரண்மடாடியது. நீரின் 
மவகத்தில் மூழ்கி எழுவது கட்னடகளா... ைனித உடல்களா என 

நின்று பார்க்க யாரும் இல்னல. ைனழயின் மபய்க்கூச்சலுக்கினடமய 

ைனிதக்கதறல்கள் முழுமுற்றாக அமுங்கிப்மபாயின. பறம்பில் 
வாழும் பன்னிரு குடிகளும் ைனலவிட்டு இறங்கி, காணும் 
இடனைல்லாம் கணக்கில்லாைல் னவட்டினயறிந்த மவகத்தில் 
ைிஞ்சியது யானரன அறிந்தவர் யாரும் இல்னல. 

 

ைனழயின் மவகத்தால் இரவு கூடுதலாக இருள்னகாண்டது. பாசனறக் 
கூடாரத்தில் படுத்திருந்த வரீர்கள் ைனழயின் மபமரானசனயக் 
மகட்டபடி ஒடுங்கிப் படுத்தனர்.  ``மபார் நாளில் தூக்கம் வருைா?’’ 

என்று ைற்றவர்கள் மகட்கும்மபானதல்லாம் மபார் வரீர்கள் னசால்லும் 
பதில் இதுதான்.  ``தூக்கம் வராது. ஆனால், ைரணம் வரும்.’’ 



அன்னறய நாளில் களத்தில் எத்தனன முனற ைரணத்தின் வாயிலின் 
அருமக தப்பித்திருப்மபாம் என்பனத நினனத்துகூடப் பார்க்க 
முடியாது. ஏனனனில், உடலும் ைனமும் ஆற்றனல முற்றிலும் 
இழந்திருக்கும். மபார்க்களத்தில் மதனரமய தனித்துத் தூக்க முற்படும் 
வரீன்கூட, இரவினில் தன்னுடனலத் தூக்கி நகரும் வலுனவ இழந்து 
கிடப்பான். மபாரற்ற நாளில் படுக்கும்மபாது வரும் உறக்கைன்று மபார் 
நாளின் உறக்கம். துளிகூட நினனவின் தடைின்றி தன்னன ைறந்தால் 
ைட்டுமை உறங்க முடியும். ஏறக்குனறய ைரணத்துக்கு ைிக 
அருகில்தான் அது நிகழும். பகலில் ைரணத்மதாடு ஒட்டிமய பயணம் 
னசய்வதுமபால, இரவிலும் ைரணத்மதாடு ஒட்டிய பயணம்தான். 
உறக்கம், விழிப்பு, ஆயுதம் ஏந்தல், மபாரிடுதல் எல்லாமை 

மபார்க்களத்தில் ைரணத்தின் ைறுனசயல்பாடுகள்தாம். 
 

பகலில் மபார்க்களம்விட்டுத் திரும்பியவுடன் தங்களின் பாசனறக்கு 
வந்து ஆயுதங்கனளயும் கவசங்கனளயும் கழட்டிவிட்டு, உடனல 
நீர்னகாண்டு கழுவி, மநராக உணவுச்சானலக்குச் னசல்வர். மவட்னட 
விலங்குகள் ஒன்றுகூடிக் கடித்து இழுப்பனதப்மபாலத்தான் அங்கு 
நடக்கும் னசயல்பாடுகள். உணனவ முடித்துவிட்டு ஆயுதப் 
னபாறுப்பாளனிடம் னசால்லமவண்டிய குறிப்புகனளச் னசால்லி 
முடித்து, மதனவப்பட்டால் ைருத்துவனனப் பார்த்துவிட்டு பாசனறக் 
கூடாரத்துக்கு வரும்மபாது, ஏறக்குனறய தனல அறுபட்டு விழும் 
உடல்மபாலத்தான் உணர்மவதுைின்றி விழுவர். மநற்றிரவும் 
அப்படித்தான் நடந்தது. 
 

நள்ளிரவு கடக்கும்மபாது னபருைனழ னதாடங்கியது. ைனழயின் 
மபமரானசயும் காற்றிமலறிய குளிரும் வரீர்கனள ஒடுங்கிப் படுக்க 
னவத்தன. பாசனறக் காவலர்கள் கூட, மபாரின் னதாடக்கக் காலத்தில் 
இருப்பனதப்மபால னதாடர்ந்து விழிப்மபாடு இருப்பதில்னல. மபார் 
னதாடங்கி ஆறாம் நாள் இரவுதான் இது. ஆனால், பனடகள் இங்கு 

பாசனற அனைத்து ஒரு ைாதம் கடந்துவிட்டது. னதாடக்கத்தில் 
இரவிலும் பகலிலும் ஓரிரு நாள் ைனழ னபய்தது. ஆனால், மபார் 
னதாடங்கிய பிறகு மநற்றிரவு தான் முதன்முனறயாக ைனழ 
னபய்துள்ளது. பாசனறக் காவலர்களும் ைிகவும் அயர்வுற்று 

இருந்தனர். காற்மறாடு மசர்ந்த னபருைனழயாதலால், பறம்பு வரீர்கள் 
பந்தங்கமளாடு ஈட்டினயக் னகாண்டுவந்து எறிந்துவிட்டுப் 



மபானனதக்கூட யாரும் கவனிக்கவில்னல. 
 

மபய்ைனழக்குள் குறிப்பறிந்து னசயல்படுதல் எளிதன்று. மூஞ்சலில் 

மவந்தர்களுக்குள் எழுந்த முரண் இருட்டு என்பதால் அடுத்த 
கட்டத்னத அனடயவில்னல. அதுமவ விளக்னகாளியில் முகம் 
பார்த்து சினம்னகாண்டு மபசியிருந்தால் நினலனை 
விபரீதைாகியிருக்கும். ைட்டுைல்ல, இருளில் யார் ஆயுதத்னதக் னகக் 
னகாள்வார்கள் என யாராலும் கணிக்க முடியாது. யாமரனும் ஒருவர் 

எல்னல ைீறிய னசால்னலப் பயன்படுத்தினாலும் நினலனை 
மபரிழப்னப ஏற்படுத்துவதாக ைாறிவிடும். 
 

இருளுக்குள் உருவாகும் நம்பகைின்னை, கணமநரத்தில் தாக்குதனலக் 

கட்டவிழ்த்துவிடும். மநற்றிரவு குலமசகர பாண்டியனின் கூடாரம் 
எல்லாமுைாக ைாற இருந்தது. ைிகச்சிறந்த கூர்ைதியாளராக 
குலமசகரபாண்டியன் இருந்ததால் அந்த இக்கட்டிலிருந்து மவந்தர் 
குலத்தினர் ஐவரும் தப்பினர். 
 

பாண்டியப் பாசனறயில் முரமசானச எழுப்பி வரீர்கனள இரமவாடு 
இரவாக னவளிமயற்ற மவண்டும் என்ற திட்டத்னத மசாழமவழன் 
எதிர்த்தார். அவ்வாறு னசய்தால் அந்த ஓனசனயக் மகட்டு 
மசாழப்பனடயினரும் எழுந்து னவளிமயற நினனப்பார்கள். அப்மபாது 

அணலிப்பூச்சி தாக்கி மபரழிவு ஏற்படும் என வாதிட்டார். அவ்வாறு 
னசய்யவில்னல என்றால், பாண்டியப்பனட அழியும் என்று 
கருங்னகவாணன் வாதிட்டான். இந்த நினலயில்தான் கூடாரத்துக்கு 
னவளியில் இருந்த னைய்க்காவலர்கள்  ``எதிரிகள் தாக்குவதற்காக 
வருகின்றனர்’’ என்று கத்தினர். 
 

துடித்னதழுந்த கருங்னகவாணன், அவர்கனள எதிர் னகாள்வதற்கான 
உத்தினயச் னசால்லத் னதாடங்கும் முன் அதற்கு வாய்ப்மப 
அளிக்காைல் குலமசகரபாண்டியன்,  ``இக்கணம் நாம் பாதுகாப்பாக 
இந்த இடம்விட்டு னவளிமயறும் முடினவ எடுக்கவில்னல என்றால், 

அடுத்து எக்கணமும் ஒன்றாய் முடினவடுக்கும் சூழல் வராது. 
எனமவ, உடமன னவளிமயறுமவாம்’’ என்றார். 



 

மசாழமவழன் எழுப்பிய மகள்வி, எழுந்துள்ள புதிய ஆபத்தால் 
தானாகமவ காணாைல்மபானது. பனடனயக் காக்கும்முன் தன்னனக் 
காத்துக்னகாள்ளமவண்டிய சூழல் எல்மலாருக்கும் உருவானது. அந்த 
நினலயிலும் ைதிநுட்பத்மதாடு னசயல்பட்டான் குலமசகரபாண்டியன். 
கூடாரம்விட்டு னவளிமயறும்மபாது னையூர்கிழாரின் காமதாடு 

காதாகச் னசான்னான்,  ``பாண்டியப் பாசனறயில் அபாய ஒலி எழுப்பி, 
விடியும்முன் வரீர்கள் அனனவனரயும் னவளிமயற்று.’’ 
 

னகாட்டும் ைனழயில் மூஞ்சலின் கூடாரம்விட்டு னவளிமயறிய 
மவந்தர்கள், தங்களின் குதினரகனள மநாக்கி வினரந்து னசன்றனர். 
நூற்றுக்கணக்கில் இருந்த கவசப்பனட வரீர்களும் தனிப்பனட 
வரீர்களும் மவந்தர்கனளச் சுற்றி அணிவகுத்து நின்றனர். 
மூமவந்தர்களின் தனித்த முரசங்கள், மவந்தர்கள் உள்மள 
வரும்மபாதும் னவளிமய னசல்லும்மபாதும் இனசக்கப்படமவண்டும். 
ஆனால், சிறிய ஓனசகூட னவளியில் மகட்காத அளவுக்குப் பதுங்கிய 
நினலயில் மூஞ்சனலவிட்டு இரவின் இருப்பத்தி இரண்டாம் 

நாழினகயில் மவந்தர்கள் னவளிமயறினர். 
 

னவளிமயறி, சிறிது னதானலவு மபான பிறகுதான் கருங்னகவாணன் 
னசான்னான்,  ``நாம் புறப்படும் அவசரத்தில் னசய்தி அனுப்ப 
ைறந்துவிட்மடாம். அனைச்சர்கள் மூவரும் நீலனின் கூடாரத்துக்குள் 
இருக்கிறார்கள்.’’ 
 

 ``அப்படியா!’’ என்று சற்று அதிர்ச்சிமயாடு குலமசகரபாண்டியன் 
மகட்டு முடிக்கும் முன் மசாழமவழன் னசான்னார்,  ``உறுைன்னகாடினய 
உடமன அனுப்பி மூன்று அனைச்சர்கனளயும் பாதுகாப்பாக 
அனழத்துவரச் னசால்லுங்கள்.’’ 
 



குதினரகள் மபாய்க்னகாண்டிருக்கும்மபாது மசாழமவழன் 
முந்திக்னகாண்டு னசான்னதற்குக் காரணைிருந்தது. ஒரு கணம் காலம் 
தாழ்த்தினால்கூட,  `தளபதி உசந்தனன அனுப்பி, அனைச்சர்கனள 
அனழத்துவரச் னசால்’ என்று குலமசகரபாண்டியன் னசால்லிவிடுவார் 
என நினனத்தார் மசாழமவழன். மசாழப்பனடயின் வலினை ைிகுந்த 
தளபதி என்றால், இப்மபாது உசந்தனன ைட்டும்தான் னசால்ல 
முடியும். அவனனயும் ஆபத்துக்குள் எளிதாகச் சிக்கனவத்துவிடுவார் 
குலமசகரபாண்டியன். அவர் னசான்ன பிறகு ைாற்றிச் னசால்வது 

மகானழத்தனைாகத் னதரியும். நீலனன பனழய மகாட்னடக்குக் 
னகாண்டுனசல்லும் பணிக்கு, பாண்டியத் தளபதி ைாகனகனன 
அனுப்பமவண்டிய மதனவமய இல்னல. பாதுகாப்பு வரீர்கமள அனதச் 
சிறப்பாகச் னசய்வர். ஆனால், தன் தளபதிகனள பாதுகாப்பான 
இடத்தில் மசைித்து னவத்துக்னகாள்ள மவண்டும் என்பதில் 
குலமசகரபாண்டியன் முதலில் இருந்மத கவனத்மதாடு இருப்பதாக 
மசாழமவழன் கருதியதால்தான் உறுைன்னகாடியின் னபயனர 

முந்திக்னகாண்டு னசான்னார். அதன் பிறகு குலமசகரபாண்டியனால் 
ைாற்றிச் னசால்ல முடியவில்னல. அவ்வாமற உத்தரவிட்டார். 
 

உறுைன்னகாடி, பன்னிரு குதினரவரீர்கமளாடு மூஞ்சனல மநாக்கிப் 
பாய்ந்து மபானான். குலமசகரபாண்டியனின் கூடாரத்திலிருந்து ைிகத் 
தள்ளி நீலனின் கூடாரம் இருந்ததாலும், ைனழயின் 
மபமரானசயினாலும் மவந்தர்கள் புறப்பட்டனத அனைச்சர்களால் 
அறிய முடியவில்னல. உறுைன்னகாடி, குதினரனயத் 
தாற்றுக்மகாலால் ைாறி ைாறி அடித்து மவகத்னதக் கூட்டினான். 
பறம்புவரீர்கள் அதற்குள் மூஞ்சலுக்கு வர வாய்ப்பில்னல என்பனத 
ைனதுக்குள் உறுதிப்படுத்தியபடியும் நீலனின் கூடாரத்னத மநாக்கி 
ஓனசனயழுப்பியபடியும் வினரந்தான். ஆனால், எதிமரானச எதுவும் 
வரவில்னல. கூடாரத்தின் அருமக வந்ததும் அனைச்சர்களின் 
னபயனரச் னசால்லிக் கத்தினான். னகாட்டும் ைனழயில் தனக்மக 
மகட்கவில்னல என்று நினனத்தபடி வரீன் ஒருவனன,  ``உள்மள 
மபாய்ப் பார்’’ என்றான். 
 

அவன் னசால்லி முடிக்கும்மபாது, அவனுக்குப் பின்னால் எந்த 
வரீனும் உயிருடன் இல்னல. ைனழ ஓனசனய ைீறிக்மகட்டது ஒரு 
குரல். 



 

அது எதிரியின் குரல் என அறிந்த கணத்தில், வானள உருவினான். 
அப்மபாது கூடாரத்துக்குள் இருந்து னவளிவந்த முடியனின் ஈட்டி 
உறுைன் னகாடியின் கீழ்நாடியில் குத்தி பின்ைண்னடயில் 
னவளிமயறியது. 
 

குலமசகரபாண்டியன் காமதாடு காதாக இட்ட உத்தரவுப்படி பாண்டியப் 
பாசனறயில் நள்ளிரவு முரசின் ஓனச எழுப்பப்பட்டது. நன்றாக 
உறங்கிக்னகாண்டிருந்த வரீர்கள் திடுக்கிட்டு எழுந்தனர்.  ``உடனடியாக 
ஆயுதங்கனள எடுத்துக்னகாண்டு பாசனறனய விட்டு 

னவளிமயறுங்கள்’’ என்று உத்தரவிட்டான் பாசனறத் தளபதி. ைனழ 
ஓனசயால் அவனது குரல் னபரிதாகக் மகட்கவில்னல. எனமவ, 

வரீர்கள் கூடாரம்மதாறும் னசன்று னசான்னார்கள். முதல் ஐந்தாறு 
கூடாரங்கள் கனலயத் னதாடங்கிய பிறகு னசய்தி தனதுமபாக்கில் 
பரவத் னதாடங்கியது. மபராபத்து வருவதாகக் கருதிய வரீர்கள் 

பதறியடித்து ஓடத் னதாடங்கினர். னபருங்கூச்சல் மைமலறிவந்தது. 
 

ைனழயின் மவகம் சற்மற குனறயத் னதாடங்கியமபாது, பாண்டியப் 
பாசனறயிலிருந்து மபமரானச மைமலறி வருவது மசாழர்களின் 
பாசனறக்கும் எதினராலிக்கத் னதாடங்கியது. அந்தக் கணம் முதமல 
மபரழிவு னதாடங்கியது. மசாழப்பனட வரீர்கள் அஞ்சி னவளிமயறிய 

கணத்தில் அணலிகளின் தாக்குதல்கள் னதாடங்கின. 
 

கண்ணுக்குத் னதரியாைல் இருளுக்குள்ளிருந்து னபரும்பனட 
வருகிறது என எண்ணிய வரீர்கள், சிறு பூச்சிகனள ஒரு 
னபாருட்டாகமவ நினனக்கவில்னல. னகயில் சிக்கிய ஆயுதங்கனள 
எடுத்துக்னகாண்டு வரீர்கள் ஓடத் னதாடங்கினர். நாகக்கரடு இருக்கும் 

மைற்குத்தினசதான் எதிரிகள் இருக்கும் ஆபத்தான தினச என்பதால் 
கிழக்குத்தினச மநாக்கி ஓடத் னதாடங்கினர். பாண்டியப் பாசனற, ஒரு 
காதத்னதானலவில் வடகிழக்குத் தினசயில் இருந்தது. அங்கிருந்து 
மைமலறிவந்த ஓனசயும் இங்கிருந்து மைமலறிய ஓனசயும் 
னவகுவினரவாக இனணந்தன. 
 

அணலிகள் தாக்கத் னதாடங்கிய சிறுகணத்திமலமய வரீர்கள் எழுப்பும் 
ஓனசயின் தன்னை ைாறத் னதாடங்கியது. மசாழப்பனடயின் 
எண்ணிக்னக ைிகப்னபரியது என்பதால், கதறலின் மபமரானச இருனள 



நடுங்கச் னசய்தது. தப்பித்து ஓடத் னதாடங்கிய மசாழப்பனட வரீர்கள், 

பாண்டிய வரீர்கமளாடு இனணவதற்கு ஆகும் மநரம்கூட அணலிகள் 

எடுத்துக்னகாள்ளவில்னல. அதற்கு முன்மப பாண்டியப் பனடயின் 
பந்த னவளிச்சத்னத மநாக்கி அணலிகள் வந்து மசர்ந்தன. 

 

அந்தத் தினசயில் பறம்புவரீர்கள் யாரும் இல்னல. அணலிகள் 
பற்றியும் ைற்ற நஞ்சுப்பூச்சிகள் பற்றியும் பறம்பினர் நன்கு அறிவர். 
அதுவும் இந்தப் மபய்ைனழனய யாரும் எதிர்பார்க்கவில்னல. ைனழ 
முடிந்த கணத்தில் காட்டுக்குள்ளிருந்து கிளம்பப்மபாகும் பூச்சி 
வனககனள யாராலும் கற்பனனனசய்துகூடப் பார்க்க முடியாது. 
பள்ளம் மநாக்கிப் பாயும் நீர்மபால, அணலியின் வாசம் மநாக்கிப் 
பறக்கும் நஞ்சுயிர்கள் அனனத்தும் வந்துமசரும். இரவின் பூச்சிகனள 
அணலியும், பகலின் பூச்சிகனள னகாம்புதூக்கி வண்டின் ரீங்காரமும் 
னகாண்டுவந்து மசர்த்துவிடும். இப்மபாது ைனழயும் 
இனணந்துனகாண்டதால் நினலனை பன்ைடங்கு மைாசைாய்விட்டது. 
எனமவ,  `பறம்புவரீர்கள் யாரும் அந்தத் தினசப் பக்கமை 
மபாகமவண்டாம்’ என்று பாரி கூறியிருந்தான். 
 

அவனது திட்டம் முழுவதும், னவங்கல்நாட்டின் நடுப்பகுதியில் 
நினலனகாண்டு தாக்க மவண்டும் என்பதுதான். அங்குதான் 
மசரப்பனடயின் பாசனற இருக்கிறது. இந்தப் மபாரில் ைிகக் கவனைாக 
இருப்பவன் மசரன்தான். அவன் பாசனற அனைக்கும்மபாமத 

பாதுகாப்புைிக்க இடத்னதத் மதர்வுனசய்திருந்தான். அவனுனடய 
வரீர்கனளத் தாக்கி அழிப்பதும், மூஞ்சலில் இருந்து தப்பி 



னவளிமயறுபவர்கனளத் தாக்கி அழிப்பதும், மவந்தர்களின் சிறப்புப் 
பனடனயத் தாக்குவதும், நீலனன கவனத்துடன் ைீட்பதுைாக... 
பல்மவறு முனறயில் தாக்குதல் உத்தினய வகுத்திருந்தான் பாரி. 
 

இரவின் பிடி உதிரும்மபாது மவந்தர்பனடயின் ஆற்றல் முற்றிலும் 
உதிர்ந்திருக்க மவண்டும் என்பதுதான் பாரியின் திட்டம். மூன்று 
பாசனறகனளயும் தனித்தனியாக அழித்னதாழிக்கும் நடவடிக்னககள் 
நடந்துனகாண்டிருக்கும் மபாமத மவந்தர்களின் சிறப்புப் பனடகளின் 
ைீது இடினயனத் தாக்கும் மபார் உத்தினய வகுத்திருந்தான் பாரி. 
குலங்கள்வாரியாகத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு எல்னலகள் 

பிரிக்கப்பட்டன. மசாழர் பாசனறயிலும் பாண்டியர் பாசனறயிலும் 
இருந்து உயிர்பினழத்து வருகிறவர்கனள எதிர்னகாள்ள, 

னவங்கல்நாட்டின் நடுப்பகுதியில் ஆயத்தைாக நின்றுனகாண்டிருந்தது 
விண்டனின் தனலனையிலான பனட. 
 

மபார்க்களத்தில் மவந்தர்பனட வரீர்கள் கவசப் பாதுகாப்மபாடு 
அனனத்துவிதைான ஆயுதங்கனளயும் னகக்னகாண்டு 
மபாரிடும்மபாமத, பறம்பு வரீர்கனளயும் எதிர்னகாள்வது ைிகக்கடினம். 
ஆனால் இப்மபாமதா, இரவில் மபரச்சத்மதாடு னககளில் ஓரிரு 
ஆயுதத்னத ைட்டுமை எடுத்துக்னகாண்டு ஓடிவருகிறவர்கள், விண்டன் 
தனலனையிலான பறம்புப்பனடனய எப்படி எதிர்னகாள்ள முடியும்? 

 

பின்னால் துரத்தும் மபராபத்திலிருந்து தப்பிப்பினழக்கமவ வரீர்களின் 

னபருங்கூட்டம் ஓடிவந்தது. அவர்களாக வந்து ஈட்டிகளில் பாய்ந்து 
ைாய்வனதப் மபாலத்தான் கணக்மக இல்லாைல் 
ைாய்ந்துனகாண்டிருந்தனர். எதிர்நினலயில் நின்ற விண்டன் 
தாக்கமவயில்னல. ஆனால், அழிக்க ைட்டும் னசய்தான். அழிவு 

கணக்மகயில்லாைல் நடந்துனகாண்டிருந்தது. 
 

பல்லாயிரம் ைணிகள் மகாக்கப்பட்ட ைானல ஓர் இடத்தில் 
அறுந்தவுடன் னைாத்தமும் ைண்ணில் உருள்வனதப் மபாலத்தான் 
பனடயின் கட்டுக்மகாப்பு அறுந்த கணத்தில் பல்லாயிரம் தனலகள் 
ைண்ணில் உருண்டுனகாண்டிருந்தன. 
 

விண்டனின் தனலனையில் வந்தவர்கள், ஆறு இடங்களில் 
தனித்தனியாக நின்றிருந்தனர். வர வர னவட்டிச்சரிக்கும் னவறிமயாடு 



நின்றவர்கனள மநாக்கி அணலிகளால் விரட்டப்பட்டவர்கள் 
இனடவிடாது வந்துனகாண்டிருந்தனர். அச்சத்மதாடு பாய்ந்து 
வருபவர்களுக்கு முன்னால் தனது கூரிய ஆயுதங்கனள ஏந்தி 
நின்றான். பட்டுப்மபான இனலனய கழுைர முனனயால் 
குத்துவதுமபாலத்தான் அந்தப் மபரழிவு நடந்தது. துளியளவு 
ஆற்றல்கூட இல்லாைல் அஞ்சி ஓடிவரும் கூட்டம் அவன் 

உருவாக்கியிருந்த னபாறிக்குள் கணக்மகயில்லாைல் விடியும் வனர 

விழுந்துனகாண்மடயிருந்தது. 
 

இமத மநரத்தில் மசரனின் பாசனறனயத் தாக்க உதிரனின் பனடக்கு 

உத்தரவிட்டிருந்தான் பாரி. சுைார் எட்டாயிரம் வரீர்கள் இருந்த 
பாசனறனய நள்ளிரவு உதிரனின் தனலனையிலான பனட 
சுற்றிவனளத்தது. ைனழ னகாட்டிக்னகாண்டிருந்த மபாதும் னகாம்பூதி 
முழக்கைிடச் னசான்னான் உதிரன். தூங்கிக்னகாண்டிருப்பவர்கனளத் 
தாக்கக் கூடாது. எனமவ, தக்குதலுக்கு ஆயத்தைாகச்னசால்லி 
அனழத்தான். 
 

 

 

அந்த மநரத்தில் மூஞ்சலிலிருந்து கிழக்குத்தினச மநாக்கி வினரந்து 

வந்துனகாண்டிருந்தனர் மவந்தர்கள். னைய்க்காவல் பனடயினர் 
ைிகுந்த கவனத்மதாடு முன்னும் பின்னுைாக அணிவகுத்துச் 
னசன்றனர். பந்த ஒளி இல்லாததால் அடர் இருட்டில் 



பயணப்படமவண்டியிருந்தது. ைனழயும் விடாது 
னபாழிந்துனகாண்டிருந்தது. சரியான தினச வழியில் மவந்தர்கனள 
அனழத்துச் னசல்லமவண்டும் என்பதால், னையூர்கிழார் முன்னால் 
மபாய்க்னகாண்டிருந்தார். 

ஒவ்னவாருவரின் எண்ண ஓட்டமும் ஒவ்னவாருவிதைாக இருந்தது. 
குலமசகரபாண்டியன் தனது பாசனற வரீர்கள் பாதுகாப்மபாடு 
னவளிமயறியி ருப்பார்காளா என்ற சிந்தனனயிமல இருந்தான். 
னசங்கனச்மசாழன் தங்கள் பனடவரீர்கனளக் காப்பாற்ற வழி என்ன 
என்ற சிந்தனனயில் இருந்தான். பறம்பின் தாக்குதல் எப்படி 
இருக்கும் என்பனத எழுவனாற்றில் அறிந்தவன் அவன். அவனது 
உடல் நடுக்கத்னத உள்ளுணரச்னசய்துனகாண்டிருந்தது. ஆனால், 

மசாழமவழனும் னபாதியனவற்பனும் எந்த நினலயிலும் பாரினயக் 
னகான்றழிக்காைல் இந்த நிலம்விட்டு அகன்றுவிடக் கூடாது என 
எண்ணியபடி இருந்தனர். 
 

கருங்னகவாணனின் சிந்தனன முழுவதும் உறுைன்னகாடினயப் 
பற்றியதாக இருந்தது.  `இவ்வளவு மநரத்தில் அவன் அனைச்சர்கனள 
அனழத்து வந்திருக்க மவண்டுமை. ஏன் இன்னும் வரவில்னல’ என்று 
நினனத்தபடிமய குதினரனய வினரவுபடுத்தினான். யானரயாவது 
அனுப்பி நினலனைனய அறிந்துவரச் னசால்லலாைா எனத் 
மதான்றியது. குதினரனய வினரந்து னசலுத்தி முன்னால் 
மபாய்க்னகாண்டிருந்த னையூர்கிழாரிடம் வந்து 
மகட்டான்,  ``உறுைன்னகாடி இன்னும் வந்துமசரவில்னல. 
அனைச்சர்கள் என்ன ஆனார்கள் எனத் னதரியவில்னலமய!’’ 
 

 ``இதில் னதரிந்துனகாள்ள என்ன இருக்கிறது? அனனவரும் 
னகால்லப்பட்டிருப்பார்கள்.’’ 
 

கருங்னகவாணன் சற்மற அதிர்ச்சிக்குள்ளானான்,  ``உறுைன்னகாடி 
னபருவரீன். அவனன எளிதில் வழீ்த்திவிட முடியாது.’’ 
 

 ``தளபதிகள் வரீத்மதாடு இருந்து என்ன பயன்? மவந்தர்கள் 
கூர்ைதிமயாடு இருக்க மவண்டுைல்லவா!’’ 
 

 ``ஏன் அப்படிச் னசால்கிறாய்?’’ 

 



 ``நாம் மூஞ்சனலக் கடந்து ஒரு காதத்னதானலவு வந்த பிறகு 
அனைச்சர்கனள ைீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபடலாைா? இத்தனன நாள் 
மபாருக்குப் பிறகும் எதிரியின் மவகத்னதயும் வலினைனயயும் 
இவர்கள் என்னதான் புரிந்துனகாண்டார்கள்?’’ 

 

 ``அதற்காக, அனைச்சர்கள் மூவனரயும் அப்படிமய விட்டுவிட 
முடியுைா?’’ 

 

 ``ஏன் முடியாது? ைறதியும் கவனக்குனறவும் தவிர்க்க முடியாதனவ. 
அதன் வினல அனைச்சர்களாக இருந்தாலும் கலங்காது முடினவடுக்க 
மவண்டும். ஒருவரின் தளபதினய இன்னனாருவர் 
சிக்கனவத்துவிடுவார் என்ற பதற்றத்தில் மூவரும் ைாறி ைாறி 
ைற்றவர்கனளச் சிக்கனவத்துக்னகாண்டிருக்கிறார்கள். 
அனைச்சர்கமளாடு நின்றிருக்க மவண்டிய இழப்பில் உறுைன் 
னகாடினயயும் மசர்த்து விட்டார்கள். இமத நினல நீடித்தால் 
நினலனை படுமைாசைாகி விடும்.’’ 
 

 ``ஏன் நம்பிக்னகயிழந்து மபசுகிறாய்?’’ ைனழனயயும் ைீறி மகட்டது 
கருங்னகவாணனின் குரல். 
 

 ``மபார்க்களத்தில் இரண்மட இரண்டு னசயல்கள்தான் உண்டு. ஒன்று, 

தாக்கி அழிப்பது. இல்னலனயனில், தப்பிப் பினழப்பது. நாம் 
முதல்கட்டத்தின் இறுதிநினலக்கு வந்துவிட்மடாம். எனமவ, 

இரண்டாம் கட்டம் பற்றிய சிந்தனன தானாகமவ மைனலழுகிறது’’ 

என்று கூறிய னையூர்கிழார் னதாடர்ந்து னசான்னார்,  ``உறுைன்னகாடி 
னகால்லப்பட்டிருந்தால் அடுத்து ஒரு னபாழுதுக்குள் நாம் 

தாக்கப்படுமவாம்.’’ 
 

 ``அப்படியா னசால்கிறாய்? எந்தத் தினசயிலிருந்து தாக்குதல் வர 
வாய்ப்பிருக்கிறது?’’ 

 

 ``அதுதான் னதரியவில்னல. எனது கணிப்புப்படி இந்மநரம் 
மசாழப்பனடயும் பாண்டியப் பனடயும் மபரழினவக் கண்டிருக்க 
மவண்டும். உதியஞ்மசரல் தன் தளபதி துடும்பனன அனுப்பி, அவனது 
பாசனறயில் இருக்கும் வரீர்கனள னவளிமயற்றும்படி கூறியுள்ளான்.’’ 
 

 ``இல்னலமய. துடும்பன் நம்முடன்தாமன இருந்தான்.’’ 



 

``மூஞ்சலிலிருந்து புறப்படும் மபாது நம்முடன் இருந்தான். 
இனடயில் அவனனப் பாசனறக்கு மசர மவந்தர் அனுப்பினவத்து 
விட்டார்.’’ 
 

னசால்லும்மபாது இடிமயானச யால் நிலம் நடுங்கியது. ைிக அருகில் 
விழுந்திருக்க மவண்டும். குதினரகள் ைிரண்டு கனனத்தன. 
 

 ``நாம் இப்மபாது எந்தத் தினசயில் எனத மநாக்கிப் 
மபாய்க்னகாண்டிருக்கிமறாம்? எது பாதுகாப்பானது?’’ எனக் மகட்டான் 
கருங்னகவாணன். 
 

குதினரனய ைனழயின் தன்னைக்கு ஏற்ப எவ்வளவு முடியுமைா 
அவ்வளவு வினரவு படுத்தியபடிமய னையூர்கிழார் 
னசான்னார்,  ``உண்னைனயச் னசால்வதாக இருந்தால் எனக்கு எதுவும் 
புரிபடவில்னல. பறம்பில் வாழும் பதினான்கு குடிகளும் 

கீழிறங்கிவிட்டன என்ற பிறகு, நாம் எந்தத் தினசயில் பயணப்படுவது 
என்மற விளங்கவில்னல.’’ 
 

 ``பாரி எந்தப் பக்கம் இறங்கியிருப்பான் என்பனத சிறிதும் 
முன்னுணர முடியவில்னலயா?’’ 

 

 ``முடியவில்னல. இருளின் எல்லாத் தினசகளிலும் பறம்புவரீர்கள் 
இருக்க வாய்ப்புண்டு. அமதமபால பறம்பின் பனடயணி 
எல்லாவற்றுக்குள்ளும் பாரி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு என்மற 
கருதுகிமறன்’’ னசால்லும்மபாது உடல் உள்ளுக்குள் நடுங்கி ைீண்டது. 
இருனளங்கும் பாரியால் நிரம்பியிருந்தது. 
 

 ``அப்படினயன்றால், நாம் இப்மபாது என்ன னசய்யமவண்டும்?’’ 

 

 ``இப்மபாது இடிமயாடு இறங்கிய ைின்னல் ஒளியில் எதிரிகள் நைது 
கூட்டத்னதத் னதளிவாகப் பார்த்திருப்பார்கள். எனமவ, நம்னை மநாக்கி 
அவர்கள் வினரந்து வர வாய்ப்புண்டு.’’ 
 

 ``நாம் ஏதாவது ஒரு ைனறவிடத்தில் தங்க முடியாதா? இன்று 
இரனவ ைட்டும் கழித்து விட்டால் மபாதும், கானலயில் 
நினலனைனய மவறுவிதத்தில் எதிர்னகாண்டுவிடலாம்.’’ 
 



``நானும் அனதத்தான் சிந்தித்துக் னகாண்டிருக்கிமறன். ைனறவிடம் 
என்று ஏதுைில்னல. எனது அரண்ைனனக்குப் மபாவதாக இருந்தால் 
நாமை ஆபத்தில் மபாய்ச் சிக்கிக்னகாள்கிமறாம் என்று னபாருள். 
ஏனனனில், வடதினசயில் காரைனலக்கு ைிக அருகில் உள்ளது எனது 
அரண்ைனன. இந்மநரம் பறம்புவரீர்கள் அங்கு இறங்கியிருப்பார்கள்’’ 

என்று னசான்னவர், குதினரனய வினரவுபடுத்தியபடி,  ``எனக்குத் 
னதரிந்த ஒமர வாய்ப்பு ைிக வினரவாகப் பயணப்பட்டு காட்டாற்னறக் 

கடப்பதுதான்’’ என்றார். 
 

 ``அங்கு என்ன வனகயான பாதுகாப்பு ஏற்பாடு இருக்கிறது?’’ 

 

 ``இந்த ைனழக்கு, காட்டாற்றில் நீர் னபருக்னகடுத்து ஓடும். மைடான 
பகுதியின் வழிமய நான் ஆற்னறக் கடந்து அக்கனரக்கு அனழத்துச் 
னசன்றுவிடுமவன். அக்கனரயில் னசவ்வரிமைட்டின் பக்கம் 
மபாய்விட்டால் மபாதும், நாம் இரவில் எந்தவித ஆபத்து குறித்தும் 
அச்சப்படத் மதனவயில்னல.’’ 
 

 ``ஏன்... எதிரிகள் அங்கு வர ைாட்டார்களா?’’ 

 

 ``ைனலைக்கள் அச்சப்படுகிற ஒமர னபாருள் நீர் ைட்டும்தான். 
ைனலைக்களின் னபரும்பான்னைமயாருக்கு நீச்சல் னதரியாது. 
அடர்கானகத்தின் இருள் கண்டு சைனவளி ைக்கள் எப்படி 
பயம்னகாள்கிறார்கமளா, அமதமபால்தான் நீனரக் கண்டால் சற்று 

தள்ளிமய நிற்பது ைனலைக்களின் இயல்பு. எனமவ, இரவில் 
காட்டாற்றுக்குள் இறங்க ைாட்டார்கள்’’ என்றான். 
 

னசால்லி முடிக்கும்மபாது மவந்தர்பனடயின் குதினரகள், இதுவனர 
இல்லாத மவகத்தில் ஆற்றின் தினசவழி மநாக்கிப் பாயத் 
னதாடங்கின. 
 

அமத காலத்தில் மசரனின் பாசனறயின் ைீது உதிரனின் தாக்குதல் 
னதாடங்கியது. னகாம்மபானச ஊதி வரீர்களுக்கு தாங்கள் 
வந்துள்ளனதத் னதரியப்படுத்தியதும் பாசனறத் தளபதி உடமன எதிர் 
தாக்குதலுக்கு ஆயத்தைானான். அப்மபாதுதான் மசரர் பனடத் 
தனலனைத் தளபதி துடும்பன் வந்து மசர்ந்தான். உதியஞ்மசரலின் 
கட்டனளபடி பாசனறனயவிட்டு  உடனடியாக னவளிமயறும்படி 



உத்தரவிட்டான். 
 

 ``எதிரிகள் னகாம்மபானச எழுப்பியுள்ளனர். இந்த நினலயில் 
பாசனறனயவிட்டு னவளிமயற உத்தரவிட்டால் நினலனை 
விபரீதைாக ைாறும். ஒரு பக்கம் எதிரிகனளத் தடுக்க எதிர் தாக்குதல் 
நடத்திக்னகாண்டிருப்மபாம். இன்னனாரு பக்கம் 

னவளிமயறிக்னகாண்டிருப்மபாம். ைனழ னபய்து னகாண்டிருப்பதால் 
னதளிவான உத்தரனவ எல்மலாருக்கும் வழங்கிவிட முடியாது. 
நள்ளிரவில் கூடாரத்துக்குள் தூங்கிக் னகாண்டிருக்கிற பலருக்கும் 
நினலனைனய விளக்குவது எளிதல்ல. எனமவ, இரண்டு னசயல்களால் 
னபரும்குழப்பம் உருவாகும். பறம்புவரீர்கனள எதிர்த்து 

முழுக்கவனத்மதாடு தாக்குதல் னதாடுப்மபாம். னபாழுது விடிந்த 
பிறகு நாம் பாசனறனயவிட்டு னவளிமயறுமவாம்’’ என்றான் பாசனறத் 
தளபதி. 
 

அதிக அளவு வரீர்கள் கூடாரங்கனளவிட்டு னவளிமயறத் 
னதாடங்கியதும் பறம்புவரீர்கள் தாக்குதனலத் னதாடங்கினர். 
பின்னிரவு மநரத்திலும் ைனழயின் மவகம் குனறயவில்னல. 
 

இரவு மநரத்தில் பாசனறயின் ைீதான எதிரிகளின் தாக்குதனலச் 
சரியாகக் னகயாள வில்னல என்றால் மபரழிவுக்கு இட்டுச்னசல்லும் 
என்பனத தளபதி நன்கு அறிவார். எனமவ தனது நினலனய 
வலியுறுத்தினார். 
 

பாசனறத் தளபதிக்கு, இந்தப் பாசனறயில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல் 
ைட்டுமை னதரியும். ஆனால், துடும்பனுக்கு னைாத்தச் சிக்கலும் 
னதரியும். மவந்தர்கள், மூஞ்சனலவிட்டு னவளிமயறிவி ட்டனர்; 

பாதுகாப்பான இடத்துக்கு வினரந்துனகாண்டிருக்கின்றனர். பாண்டியப் 
பனடயும் மசாழப்பனடயும் மபரழிவுக்குள்ளாகின. அந்த நினலயில் 
மசரர்பனட ைட்டும் பாசனறயில் இருந்தால் அது மபராபத்தாகும். 
எனமவ, ஒரு பகுதி வரீர்கனள இழந்தாலும் நாம் இந்த 

இடத்னதவிட்டு அகல்வமத பாதுகாப்பானது. இனத பாசனறத் 
தளபதிக்கு விளக்கிக்னகாண்டிருக்க முடியாது. எனமவ, துடும்பன் 
மவந்தரின் கட்டனள என்று ைறுனசால்லுக்கு வழியில்லாதபடி 
உத்தரனவப் பிறப்பித்தான். 



 

பாசனறத் தளபதியால் அனதப் புரிந்துனகாள்ள முடியவில்னல. 
னதாடர்ந்து வாதிட்டான். ஆனால், நினலனை னகைீறிக்னகாண்டிருந்தது. 
இறுதியில் பாசனறத் தளபதி னசான்னான்,  ``சரி, நான் மைற்குப் 
பகுதியில் நின்று எதிரிகனளத் தாக்கும் பனடக்குத் தனலனை 
ஏற்கிமறன். நீங்கள் னவளிமயறும் பனடனய கவனத்மதாடு 

னகாண்டுனசல்லுங்கள்’’ என்றான். தன் பாசனற வரீர்கனளக் காக்க 
அவன் இறுதி வனர எடுத்துக்னகாள்ளும் முயற்சினயக் கண்டு 
ைறுப்மபதும் னசால்லாைல் ஏற்றான் துடும்பன். 
 

மைற்குத் தினசயில் பறம்பின் தாக்குதல் வலினையானதாக 
இருந்தது. பாசனறத் தளபதியின் தனலனையில் மசரப்பனடயினர் 
எதிர்த்தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், அவர்களால் எதிரிகனள 
பின்னுக்கு நகர்த்த முடியவில்னல. அதற்குக் காரணம், பறம்புவரீர்கள் 
இருளுக்குள் எந்த இடத்தில் நின்று அம்னபய்துகின்றனர் என்பனத, 

மசர வரீர்களால் ைதிப்பிட முடியாதமத. இருளின் எல்லா தினசகளில் 

இருந்தும் அவர்களின் அம்புகள் பாய்ந்துவந்தன. மவந்தர்களின் 
பனடவரீர்கள், னபரும்பாலும் தங்களின் வில்லுக்கு, பட்டுநூல் 
நாணினனத்தான் பயன்படுத்தினர். அது ைனழநீரில் ஈரைானால் 
மபாதுைான இழுனவ வினசனய உருவாக்காது. ஆனால், பறம்பின் 
வரீர்கள் பயன்படுத்துவனதல்லாம் ைான் முடியும் எருனை முடியும் 

னகாண்டு திரிக்கப்பட்ட நாண். எனமவ, அது ைனழநீரால் எந்தவிதப் 
பாதிப்புக்கும் உள்ளாகாது. பறம்புவரீர்கள் பாசனறயின் ைீது 
அனலயனலயாய் அம்புகனள விடுத்துக் னகாண்டிருந்தனர். 
 

ைனழப் னபாழிவுக்கு இனடயிலும் அம்புகள் கூடாரத்னதத் னதாடர்ந்து 
தாக்கின. பாசனறக்குள், உத்தரவில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தால் னபரும் 
பாலாமனார் தாக்குதனல எதிர்னகாள்ளாைல் கிழக்குத்தினசயில் 
னவளிமயறத் னதாடங்கினர். 



 

உதிரனின் தாக்குதல் திட்டத்தின் கூர்முனனப் பகுதி மைற்குத்தினச 
அன்று. அதாவது மைற்குத்தினசயில் நள்ளிரவில் மபமரானசனய 
எழுப்பியபடி தாக்குதல் னதாடுத்தால் அச்சப் பட்டு னவளிமயறும் 
பனட கிழக்குத் தினசயில்தான் பாய்ந்து னசல்லும். எனமவ, கிழக்குத் 
தினசயில் னபாருத்தைான மூன்று இடங்களில் தங்களின் மூன்று 
குடிகனள நிறுத்தியிருந்தான் உதிரன். காய்ந்த புளியைரங்கள், 

வானகைரங்களின் னகாப்புகள் முண்டுகள் எல்லாவற்றின் ைீதும் 
பறம்புக் குடிகள் ஆயத்தநினலயில் காத்திருந்தனர். 
 

மசரர்பனட வரீர்கள் வரத் னதாடங்கிய பிறகு, கிழக்குத்தினச 
ைரங்களிலும் ைனறவுகளிலும் இருந்து தாக்குதல் னதாடங்கியது. 
வாளும் ஈட்டியும் சவளக்குந்தமும் னபருங்குந்தமும் இனடவிடாது 
குத்தித் தீர்த்தன. சகதியில் ைிதித்துனகாண்மட இருப்பதுமபால 
குத்துவாள்கள் இறங்கிக்னகாண்மட இருந்தன. வல்லயக் கம்புகளின் 
சிறு ைணிமயானச திரும்பும் தினசனயல்லாம் மகட்டது. 
மபய்ைனழயில் நனனந்து நடுங்கிக்னகாண்டிருந்த ஆந்னதகள், பறீிடும் 
ைனிதக்கதறல் மகட்டு னபாடவுக்குள் பதுங்கின. 
 

மசரனால் அழித்னதாழிக்கப்பட்ட மூன்று குடிகளின் தாக்குதலால் 
இப்மபாது மசரர்பனட, மபரழினவச் சந்தித்துக்னகாண்டிருந்தது. 
பாண்டியப்பனடயும் மசாழப்பனடயும் அணலி தாக்குதலுக்கு அஞ்சி 
ஓடிவந்தனதப்மபால மசரர்பனட ஓடிவரவில்னல. எதிரிகள் 
தாக்குகின்றனர். பாதுகாப்பாக னவளிமயற மவண்டும் என்ற 

உணர்மவாடு ஆயுதங்கனள னகக்னகாண்டபடிதான் ஓடிவந்தனர். 
ஆனால், ைனழயும் இருட்டும் அவர்கனள எதிர்த்து நிற்கும் 
பறம்புவரீர்கனள சரியாகக் கண்டுணர முடியாைல் னசய்துவிட்டன. 
 

முன்புறம் தனது பனட நினனத்துப்பார்க்க முடியாத அழினவ 
அனடந்துனகாண்டிருக்கிற னசய்தி துடும்பனுக்கு 
எட்டியது.  `எதிரிகளின் னபாறியில் ைாட்டிவிட்மடாமைா!’ எனத் 
துடித்துப்மபானான் துடும்பன்.  `பாசனறத் தளபதி னசான்ன எச்சரிக்னக 

சரியாகிவிட்டமத!’ எனக் கருதி, தாக்குதல் நடக்கும் கிழக்கு 
முனனக்கு வினரந்தான். அவன் வரும்மபாது அழிவுற்ற அவன் 
பனடவரீர்கள் ைனலனயனக் குவிந்து கிடந்தனர். இருட்டில் 
அவனுக்குக் காட்சிகள் எனவயும் புலப்படவில்னல. ஆனால் 



வழீ்த்தப்பட்டவர்களின் மூச்சினரப்பு, மபய்க்காற்றுமபால ைனழனயயும் 
விஞ்சி மகட்டது. என்ன இது என்று ைிரண்டு நிற்னகயில், னவட்டி 
இறங்கியது ஒரு ைின்னல். 
 

அந்த ஒளியில் னதானலவில் நின்றிருந்த உதிரன், துடும்பனன 
அறிந்தான். தடியங்காட்டுப் மபார் னதாடங்கியதிலிருந்து மவந்தர்களின் 
விற்பனடக்குத் தனலனை தாங்குபவன் துடும்பன். எனமவ, அவனது 
முகம் ைனதில் ஆழப் பதிந்திருந்தது. வந்து நிற்பது அவன்தான் என 
அறிந்ததும், உருவிய வாமளாடு பாய்ந்தான் உதிரன். 
 

வசீிய வாமளாடு உதிரன் வருவது அறிந்து வாமளாடு அவன் ைீது 
பாய்ந்தான் துடும்பன். இரண்டு வாள்களும் முழுத்திறமனாடு 
குறுக்கிட்டு னவட்டின. னவட்டிய கணத்தில் ைின்னல் ஒளி முற்றாக 
ைனறந்து இருள் நினலனகாண்டது. மவந்தர்பனடயினர் பயன்படுத்தும் 
வாளின் பிடி யானனத் தந்தத்தால் ஆனது. காயத்துக்குள் கங்குபட்ட 
கணத்தில் உச்சந்தனலக்கு ஏறும் அதிர்சூடுமபால வாளின் னகப்பிடி 

அதிர்னவ உள்ளுக்குள் கடத்தியது. பறம்பினர் பயன்படுத்தும் வாளின் 
பிடி எருனைக்னகாம்பால் ஆனது. அது வாளின் அதிர்னவக் கடத்தாது. 
உதிரனின் வாள் மைாதிய கணத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்னவ துடும்பனின் 
னக உச்சந்தனலயில் உணர்ந்தது. அப்மபாது னக தளர்ந்து, பிறகு 
ைீண்டும் இறுகியது. அப்படி இறுகும்மபாது அவனது தனலனயச் 
சீவிக் கடந்துனகாண்டிருந்தது உதிரனின் வாள். 
 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்...  
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பபாழுது விடிந்தது. கதிரவனின் ஒளிக்கீற்று எங்கும் பரவியது. 
இரலிமைட்டின் னபரும்பானறயின் ைீது அடுக்கினவக்கப்பட்டிருந்த 
வரீர்களின் உடல்கள் ைீது ைனழநீர் படாைலிருக்க, கிடுகுகளால் ஆன 
படல்கனளக்னகாண்டு மைல்ைனறப்புகனள உருவாக்கியிருந்தனர். 
உடல்களின் தனலைாட்டில் வாரினகயன் உட்கார்ந்திருந்தார். 
வலதுபக்கக் கீழ்த்தினசயில் முறியன் ஆசான் இருந்தார். 
இடதுமகாடியில் ஆயுதப் னபாறுப்பாளனான முதுமவலன் இருந்தான். 
இவர்கள் மூவனரத் தவிர ைற்ற எல்மலாரும் ைனலனய விட்டுக் 
கீழிறங்கிவிட்டார்கள். வயதானவர்கள், இதுநாள் வனர மபாருக்குத் 
மதனவயான பணிகனள ைட்டுமை னசய்துனகாண்டு இரலிமைட்டிலும் 
நாகக்கரட்டிலும் இருந்தனர். மநற்று ைானலமயாடு மபார் 

முடிந்துவிட்டது. அதன் பிறகு நடக்கத் னதாடங்கியது 
அழித்னதாழிப்புதான். அறம்பிறழ்ந்தவர்கனள அழித்னதாழிக்கும் 
அறச்சீற்றம்தான். அதில் யாவரும் பங்னகடுக்கலாம் என்பதால் 
வயதானவர்களும் கீழிறங்கினர்.  

 



மநற்று தாக்குதலுக்கான னசாற்கனளப் பாரி அறிவித்த 
கணத்திலிருந்து பன்ைடங்கு பணியாற்றினர் முதுமவலனும் முறியன் 
ஆசானும். பறம்பில் உள்ள அத்தனன மபரும் ஒமர மநரத்தில் 
கீழிறங்கித் தாக்கமவண்டுனைன்றால், அனனவரிடமும் மபாதுைான 
அளவுக்கு ஆயுதங்கள் இருக்க மவண்டும். யார் யார் எந்தப் பக்கம் 

மபாகப்மபாகிறார்கள்; அவர்கள் தாக்கமவண்டிய எதிரிகளின் பனட 
அனைப்பு எப்படி என்று மபசி முடினவடுத்து ஆயுதங்கனளக் 
னகாடுத்தனுப்பனவல்லாம் மநரமும் சூழலுைில்னல. பரப்பப்பட்டுக் 
கிடந்த சூளூர் வரீர்களின் குருதினய உடலில் பூசியபடி எழுந்து வந்த 
பறம்பு வரீர்கள், னககளில் சிக்கியவற்னற எடுத்துக்னகாண்டு 
புறப்பட்டனர். முதுமவலனால் ஒருகட்டத்துக்குமைல் வழிமுனற 

னசய்ய முடியவில்னல. குனககளின் கனடசி எல்னல வனர 
அடுக்கினவக்கப்பட்டிருந்த ஆயுதங்கள் அனனத்தும் ஒன்றுவிடாைல் 
னகாடுக்கப்பட்டுவிட்டன. ஒற்னற அம்புகூட ைிச்சம் இல்லாைல் 
அனனத்தும் பயன்பாட்டுக்குப் மபாய்விட்டன. ஆனாலும் அவன் 

ைனதில் கவனல இருக்கத்தான் னசய்தது.  
 

இறங்கித் தாக்கி எதிரிகனளக் கூண்மடாடு அழிக்கும் முடினவப் பாரி 
னசான்னவுடன் தயங்கி நின்றவன் முதுமவலன்தான். அழித்னதாழிப்புப் 
மபாருக்காக ைனலனய விட்டுக் கீமழ இறங்கிவிட்டால் மவனல 
முடிந்த பிறகுதான் திரும்பி வர முடியும். மவந்தர்களின் பனடயில் 
இப்மபானதய நினலனையில் நாற்பதாயிரம் மபர் இருக்கக்கூடும். 
அவர்கனள முழுனையாக அழித்னதாழிக்கும் அளவுக்கு நம் 

வரீர்களின் னகயில் மபாதுைான ஆயுதங்கள் இருக்க மவண்டும். 
ஆனால், நம்ைிடம் வில் - அம்பு ைட்டுமை மதனவயான அளவு 
இருக்கின்றன. இதுமபான்ற தாக்குதலில் அதிகம் பயன்படுபனவ 
அருகில் இருந்து தாக்கும் ஆயுதங்கள்தான். குறிப்பாக வாள் 

வனககள்.  
 

அனனத்து வரீர்களும் ஒன்றுக்கும்மைற்பட்ட வனக ஆயுதங்கனள 
னவத்துக்னகாண்டு இறங்குவதுதான் சரியான நடவடிக்னகயாகும். 
ஆனால், ``அவ்வளவு ஆயுதங்கள் னகவசம் இல்னல’’ என்று 
முதுமவலன் னசான்னான். ஆயுதங்கள் மபாதுைான அளவு இல்னல 
என்பதால் எதிரிகனள அழிக்காைல் விடமுடியாது. `ைாற்று என்ன?’ 

எனச் சிந்தித்தமபாதுதான் வாரிக்னகயன் அணலினய இறக்கும் 



ஆமலாசனனனயச் னசான்னார். அவர் அனதச் 

னசால்லிக்னகாண்டிருக்கும் மபாமத முறியன் ஆசான் 
இருள்மவலைரத்தின் சிவப்புப் பிசினன எடுத்துவர தன் ைாணவர்கனள 
அனுப்பிவிட்டார். எதிரிகளின் இரண்டு பாசனறகளில் இருக்கும் 
எண்ணற்ற வரீர்களின் ைீது முதல்கட்டத் தாக்குதனல இந்தப் பூச்சி 
இனங்கள் நடத்தட்டும். அதிலிருந்து தப்பி வருகிறவர்கனள ைட்டும் 
ஆயுதங்களால் தாக்கினால் மபாதும் என்று முடினவடுக்கப்பட்டது. 

 

அதன்படி பாண்டிய, மசாழப் பாசனறகளிலிருந்து தப்பி 
வருகிறவர்கனளத் தாக்கப்மபாகும் விண்டன் தனலனையிலான 
வரீர்களுக்கு ைிகக் குனறவான ஆயுதங்கமள னகாடுக்கப்பட்டன. 
இரண்டு பாசனறகளிலும் சுைார் இருபதாயிரம் வரீர்கள் இருப்பார்கள். 
அவர்கள் பூச்சியினங்களின் தாக்குதலுக்குத் தப்பிப்பினழத்து 

இருளுக்குள் ஓடிவருகிறமபாது வானளயும் ஈட்டினயயும் அவர்கனள 
மநாக்கி ைடக்கிப் பிடிப்பமத மபாதுைானது. அதற்கு ஏற்பமவ 
ஆயுதங்கள் னகாடுத்தனுப்பப்பட்டன.  
 

அமதமபால மசரனின் பனடனய மநாக்கி உதிரன் தனலனையிலான 
வரீர்கள் அனுப்பப்பட்டனர். பின்னிரவில் மைற்குத் தினசயிலிருந்து 
தாக்குதல் னதாடுத்து அவர்கனள னவளிமயற்றும் நினலனய 
உருவாக்கினால் கிழக்குத்தினசயில் அழித்னதாழிப்பு மவனலனயச் 
னசய்ய முடியும் எனக் கணித்து அதற்கு ஏற்ப ஆயுதங்கள் 

னகாடுக்கப்பட்டன.  
 

நடுவில் மூஞ்சல் மநாக்கிச் னசன்ற முடியன் தனலனையிலான 
குழுவுக்குத்தான் அனனத்து வனகயான ஆயுதங்களும் 
மதனவப்பட்டன. மூமவந்தர்கனளச் சுற்றி நிற்கும் சிறப்புப் 
பனடகனளயும் நீலனனச் சினறப்பிடித்து நிற்கும் கவசப்பனடனயயும் 

எதிர்னகாள்வதற்கான முழுனையான அளவு ஆயுதங்கள் 



அவர்களுக்குத் மதனவப்பட்டன. ஆனாலும் அவ்வளவு ஆயுதங்கள் 
இல்னல. இரவாதனின் வரீைரணம், அந்த இரவில் ஆயுதங்கமள 
இல்லாைல்கூட மபாரிடும் வலினைனய ஒவ்னவாரு 
பறம்புவரீனுக்கும் வழங்கியிருந்தது. எனமவ, முதுமவலன் என்ன 
னகாடுக்கிறாமனா அனத வாங்கிக்னகாண்டு வரீர்கள் புறப்பட்டனர்.  
 

எதிரிகள் மூஞ்சலில் மசகரித்துனவத்திருந்த நஞ்சின் வனககனளப் 
பற்றி அலவன் மூலம் அறிந்திருந்த முறியன் ஆசான், அதற்கான 
ைாற்னற உருவாக்கியிருந்தார். இறுதிக்கட்டத் தாக்குதலில் எதிரிகள் 
அனதப் பயன்படுத்தக்கூடும் எனக் கருதிய அவர், மூஞ்சனலத் 
தாக்கப்மபாகும் முடியனின் பனடக்கு ைட்டும் அவற்னறக் 

னகாடுத்தார். ஒரு கடனலச்னசடியில் எண்ணற்ற கடனலகள் 
இருப்பதுமபால் னகாத்துக்னகாத்தாக அந்தக் கிழங்குகள் இருந்தன. 
``மபாகும்மபாமத அந்தச் சிறுகிழங்னக ஆளுக்கு ஒன்னறடுத்து வாயில் 
மபாட்டுக்னகாள்ளுங்கள்’’ என்றார்.  
 

இதில் முதுமவலனனமய வியக்கனவத்தவர்கள் தினரயர்கள்தாம். 
``இறங்கித் தாக்க பாரி அனுைதி அளித்தமத மபாதும்; எங்களுக்கு எந்த 
ஆயுதமும் மதனவயில்னல’’ என்று னசால்லிப் புறப்பட்டான் 
காலம்பன். ஆனால், முதுமவலன், அவர்கனள ைறித்து ஒவ்னவாரு 
வரீனுக்கும் மகடயம் ஒன்றும் நடுவனக வாள் ஒன்றும் 

னகாடுத்தனுப்பினான். 
 

இனவ தவிர ஆறுகுடியினர் தட்டியங்காட்டுப் பக்கமும் 
னவங்கல்நாட்டின் பக்கமும் ைனலனய விட்டுக் கீழிறங்கினர். 
மவந்தர்பனடயின் வரீர்கள் நிலப்பகுதியில் எங்கு குறுக்கிட்டாலும் 
னவட்டி வழீ்த்தப் புறப்பட்ட பனட இது. அவர்கள், காட்டில் கினடக்கும் 
அனனத்னதயும் ஆயுதைாகப் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள். 
 

இனவ நடந்துனகாண்டிருக்கும்மபாமத னசய்தி மகள்விப்பட்டு 
காரைனலயின் உச்சியில் இருந்த அரிைான்கள் இரலிமைட்டுக்கு 
வந்தனர். இதுவனர அவர்கனள இரலிமைட்டுக்மக வரக் கூடாது 
என்று னசால்லியிருந்தான் பாரி. ஆனால், அவசரம் கருதி 
கூவல்குடியினர் மூலம் உச்சிைனலயில் இருந்த அணலிகனளக் 
னகாண்டு வரச் னசால்லி உத்தரவிட்டான் முடியன். அவர்கனளத் 
தவிர மவறு யாராலும் இவ்வளவு வினரவாக அடர்குனகக்குள் 



இருக்கும் அணலிகனளப் பிடித்துக் கீழிறங்க முடியாது. 
  

அந்த உத்தரவு மூலமை மபராபத்து உருவாகியுள்ளனத அரிைான்கள் 
உணர்ந்தனர். உடனடியாக அந்தக் குலத்தனலவனுக்குச் னசய்தி 
னசால்லப்பட்டு, அவன் இரலிமைட்டுக்கு வந்துமசர்ந்தான்.  
 

பறம்புவரீர்கள் எல்மலாரும் ஆயுதங்கனள எடுத்துக்னகாண்டு 
கீழிறங்கிய பிறகு அரிைான்குலத் தனலவன் வந்தான். கிடத்தப்பட்ட 
வரீர்களின் உடல்கனளப் பார்த்துக் னகாதிப்மபறிய நினலயில் 
``எங்கனளப் மபார்க்களத்துக்கு அனுைதி’’ என்று பாரியின் னககனளப் 
பிடித்து ைன்றாடினான்.  
 

``எந்நினலயிலும் நீங்கள் மபார்க்களம் புகுவனத ஏற்க முடியாது’’ 

என்று உறுதியாக ைறுத்தான் பாரி. 
 

 

 

அரிைான்கமளாடு மசர்த்து பறம்பில் தஞ்சைனடந்த நான்கு 
குடிகளுக்கு, பாரி இறுதிவனர அனுைதியளிக்கவில்னல. ைிகக் 
குனறந்த ைனிதர்கள் ைட்டுமை வாழும் அந்த அரிய குடிகள் 
இயற்னகயின் ஆதிரகசியங்கனளக் காத்துவருகிறார்கள். இந்தப் மபார், 

ைனிதர்களுக்கு இனடமய நடக்கிறது. இதில் நிகழும் எந்தனவாரு 
ைரணமும் இயற்னகக்கு பாதிப்னப உருவாக்கிடாது. ஆனால், இந்த 



நான்கு குடிகளில் இருக்கும் ஒவ்னவாரு ைனிதனும் பச்னசைனலத் 
னதாடருக்கும் அதில் உள்ள உயிரினங்களுக்கும் ைிக முக்கியப் 
பங்களிப்னபச் னசய்கிறவர்கள். எனமவ, பாரி இறுதி வனர அனுைதி 
னகாடுக்கவில்னல.  
 

``அப்படினயன்றால், இந்தப் மபாரில் எங்களுக்கு எந்தப் பங்கும் 
இல்னலயா?’’ எனக் மகட்டான் அரிைான்குலத் தனலவன்.  

``நீங்கள் எடுத்துவந்த அணலிகள்தான் இந்தப் மபாரில் முக்கியப் 

பங்காற்றப்மபாகின்றன. அவற்னற நீங்கமள எதிரிகளின் பாசனறனயச் 
சுற்றிக் கீழிறக்கிவிட்டு வாருங்கள். அதுைட்டுைல்ல, இன்னனாரு 
முக்கியைான பணினயயும் உங்களுக்குக் னகாடுக்கப்மபாகிமறன்’’ 

என்றான். 
 

``என்ன?’’ என்று மகட்டான் அரிைான்குலத் தனலவன். 
 

``நான் கீழிறங்கப்மபாகிமறன். நான் னசன்ற பிறகு என் மதாழன் 
கபிலனன அனழத்துச் னசன்று பாதுகாத்துனவத்திருங்கள்’’ னசால்லி 
முடித்த மவகத்தில் அந்த இடம் விட்டு அகன்றான் பாரி. 
அரிைான்குலத் தனலவமனா, இந்த உனரயாடனலச் சற்றுத் 

னதானலவிலிருந்து மகட்டுக்னகாண்டிருந்த கபிலமரா, பதிமலதும் 
னசால்வதற்கு எந்த இடமும் தரவில்னல பாரி.  
 

குனக விட்டுக் கீழிறங்கிய மவகத்தில் அவமனாடு சிறுபனட 
இனணந்தது. பாரிக்கான ஆறு வனக ஆயுதங்கனளயும் அந்தப் பனட 
வரீர்கள் னககளில் னவத்திருந்தனர். மூமவந்தர்களின் பாசனறத் 
தாக்குதனலயும் மூஞ்சலில் நடக்கும் தாக்குதனலயும் 

ஒருங்கினணத்துச் னசய்தினயப் பரிைாற, கூவல்குடி வரீர்கள் உடன் 
இருந்தனர். பாரி ைனலனய விட்டுக் கீழிறங்கும்மபாது, ைற்ற 
அனனவரும் தங்களுக்கான இடத்னத அனடந்துவிட்டனர். முடியனின் 
ஈட்டி, உறுைன் னகாடினயக் குத்தித் தூக்கிக்னகாண்டிருந்தமபாது பாரி 
நாகக்கரட்டிலிருந்து சைனவளினய வந்தனடந்தான்.  
 

பாரி முற்றிலும் எதிர்பாராதது, னகாட்டித் தீர்க்கும் னபருைனழனய. 
ைனழயின் மவகம், நிலத்னத நடுக்கமுறச் னசய்தது. ைனழ 
பறம்புவரீர்களின் மவகத்னதச் சற்று ைட்டுப்படுத்தும் அமதமநரம், 



தாக்குதலுக்கான வாய்ப்னப அதிகப்படுத்தும், எதிரிகளுக்கு 
அச்சமூட்டும் இன்மனார் ஆயுதைாக அது ைாறும் எனக் 
கணித்தபடிமய முன்னகர்ந்தான். ைணல்னவளியில் னசவ்னவறும்புகள் 
சானரசானரயாக ஊடறுப்பதுமபால இருள்னவளியில் பறம்பு வரீர்கள் 
கூட்டம் கூட்டைாய் முன்மனறிக் னகாண்டிருந்தனர். பாரி 
முன்னகர்ந்து உள்மள வந்துனகாண்டிருந்தமபாது விண்டனின் 

தாக்குதல் னதாடங்கிய னசய்தி அவனுக்கு வந்து மசர்ந்தது. 
பாண்டியப்பனடயும் மசாழப்பனடயும் நினலகுனலயத் 
னதாடங்கிவிட்டனத உறுதிப் படுத்தினான். கூட்னடக் கனலத்தால் 
மபாதும் பாதி அழினவ அது தனக்குத்தாமன நிகழ்த்திக் னகாள்ளும். 
மவந்தர்பனட தன் அழினவத் தாமன நிகழ்த்திக்னகாண்டிருந்தமபாது 
அதற்கு உதவி னசய்துனகாண்டிருந்தான் விண்டன். உதிரன் 
மசரப்பாசனறனயச் சுற்றி நினலனகாண்ட னசய்தியும் வந்தது.  
 

ஆனால் பாரி முற்றிலும் எதிர்பாராதது, மூஞ்சனல மவந்தர்கள் 
னகவிடுவதற்கு னவகுமநரம் முன்னமர நீலனன இடம் 
ைாற்றிவிட்டார்கள் என்பது. முடியன் அனுப்பிய னசய்தி பாரினய 
வந்தனடந்ததும் உடனடியாக மூஞ்சனல மநாக்கி வினரந்தான். தப்பி 
னவளிமயறிக்னகாண்டிருக்கும் மூமவந்தர்கனளயும் தாக்கி அழிக்கப் 
பாய்ந்து னசன்றுனகாண்டிருந்தான் முடியன். அவன் அவ்வாறு 
னசய்துவிடக் கூடாது என்பதற்குத்தான் வினரந்து வந்தான் பாரி. 
உறுைன்னகாடினயக் னகான்றழித்த மவகத்தில் மவந்தர்கனளக் 
னகான்றழிக்க வினரந்துனகாண்டிருந்த முடியனனத் தடுத்து 

நிறுத்தினான் பாரி. ``நீலனன எந்த இடத்துக்குக் 
னகாண்டுமபாயுள்ளனர் என்பனத முதலில் னதரிந்துனகாள்மவாம். 
அதன்பிறகு மவந்தர்கனளத் தாக்கி அழிப்மபாம்’’ என்றான்.  
 

பாரியின் னசால்னல ஏற்க முடியாைல் திணறியது முடியனின் ைனம். 
ஆனாலும் நீலன் குறித்த சிந்தனன ைனனத ைாற்றியது. `ைனழ 
னகாட்டும் இந்த இரவில் நீலனன எங்கு னகாண்டுமபாயிருப்பர்; எங்மக 
மபாய் அறிய முடியும்?’ எனச் சிந்தித்தபடி தினகத்து நின்றான் 
முடியன்.  
 

சட்னடன மவட்டூர்பனழயனின் நினனவு வந்தது. அந்தக் கிழவன் 
இந்மநரம் இருந்திருந்தால் இந்த ைண்ணின் ஒவ்மவார் அனசனவயும் 



னசால்லிவிடுவார். னையூர்கிழானரப் பற்றியும் னவங்கல்நாட்னடப் 
பற்றியும் அவரளவுக்குத் னதரிந்தவர் யாரும் இல்னல. அவருக்கு 
அடுத்து இந்த நிலத்னத நன்கு அறிந்தவன் நீலன். அவனும் இல்னல 
என நினனத்தமபாது, ஆறு ஊர்க்காரர்களின் நினனவுவந்தது. உடமன 
வரீர்கள் சிலனர அனழத்துக்னகாண்டு அவ்விடம் வினரந்தான்.  
 

முடியனுடன் இருந்த னபரும்பகுதி வரீர்கமளாடு பாரி 
மூமவந்தர்கனளப் பின்னதாடர்ந்தான். ``பறம்பின் அனனத்து குடிகளும் 
கீழிறங்கிவிட்டன. பாதுகாப்புக்கு எங்மக மபாவது என்று எனக்குப் 
புரியவில்னல’’ என்று கருங்னகவாணனிடம் னையூர்கிழார் 
புலம்பிக்னகாண்டிருந்தமபாது அவர்களுக்குப் பின்னால்தான் பாரி 
வந்துனகாண்டிருந்தான். னவட்டி இறங்கும் ைின்னல் ஒளியில் 

முன்னால் மபாகிறவர்கனளப் பார்த்தபடி தாக்குதல் எதுவும் 
னதாடுக்காைல் நிதானைாக வந்துனகாண்டிருந்தான் பாரி. 
 

தன்னுடன் இருக்கும் பனடவரீர்களுக்கு உத்தரவு னகாடுத்தால் 
மபாதும், அடுத்த ைின்னல் ஒளிபாய்ச்சும்மபாது முன்னால் மபாகிற 
எவனும் உயிமராடு ைிஞ்ச ைாட்டான். ஆனாலும் நீலனனப் பற்றிய 
உறுதியான னசய்தினயத் னதரிந்து னகாள்ளாைல், `இவர்கனளத் 
தாக்கினால் வினளவு னகைீறிப் மபாய்விட வாய்ப்புள்ளது’ என 

நினனத்தான். அந்தக் கணத்தில் அவனது ைனம் மதக்கனன 
நினனத்தது. தனது னகக்னகட்டும் னதானலவில் மூமவந்தர்களும் 
அஞ்சி ஒடுங்கியபடி னசன்றுனகாண்டிருக்கிறார்கள். தாக்க 
முடினவடுத்தால் ஒருவன்கூட தப்ப முடியாது. ஆனால், நீலன் என்ன 
ஆவான்; மவந்தர்கள் னகால்லப்பட்ட பிறகு நீலனன உயிமராடு ைீட்க 
முடியுைா என்ற குழப்பத்தில் தாக்கும் முடினவத் தள்ளிப்மபாட்டபடி 

நகர்ந்தான் பாரி. தான் எடுக்கும் இந்த முடிவு சரியானதா என்ற 
ஐயம், மபார்க்களத்தில் முதன்முனறயாகப் பாரிக்கு ஏற்பட்டது. பறம்பு 

மதான்றியதிலிருந்து இதுவனர நடந்திராத ஒன்று, இப்மபாது நடந்து 

னகாண்டிருக்கிறது. பாரி உட்பட பறம்புவரீர்கள் அனனவரும் 
பறம்பின் எல்னலனய விட்டு னவளிமயறியுள்ளனர். புதிய நிலத்தில் 
னகக்னகட்டிய எதிரினய விட்டுப்பிடித்துக் னகாண்டிருந்தனர். 
 

பாரியின் ைனம் மதக்கனனத் மதடியது. மதக்கனால் எதிரியின் 
வலினைனயத் துல்லியைாகக் கணிக்க முடியும். அப்படிக் கணிக்க 



முடியாத நினலயில் எதிரிகளின் வலினையின்னைனயக் 
கண்டறிந்துவிடுவான். வனலக்குச் சிக்காதது வாய்க்குச் சிக்கும் 
என்பதில் அவன் எப்மபாதும் னதளிவாக இருப்பான். எந்த 

நினலயிலும் மதக்கனின் ஒற்னறச்னசால் குழப்பத்னதப் மபாக்கித் 
னதளினவ உருவாக்கும். அந்தக் கணம் மதக்கனின் குரலுக்காகப் 
பாரியின் ைனம் ஏங்கி அடங்கியது. 

 

ஏக்கத்தினூமட மதக்கனின் னசால் என்னவாக இருந்திருக்கும் எனச் 

சிந்தித்தான். ``மவந்தர்கனள அழிப்பதல்ல; நீலனன ைீட்பமத 
முதற்பணி’’ என்றது ஆழ்ைனதுக்குள் எதினராலித்த மதக்கனின் னசால். 
எடுத்த முடிவில் துணிந்து நடந்தான் பாரி.  
 

பாரி எந்தப் பக்கம் இறங்கியிருப்பான் என்பது னதரியாத குழப்பத்தில் 

னையூர்கிழார் திணறிக்னகாண்டிருக்கும்மபாது, மவந்தர்களின் 
பிடரியில் மூச்சுக்காற்று படும் னதானலவில்தான் 
பின்னதாடர்ந்துனகாண்டிருந்தான் பாரி. ைனழயின் மவகம் சற்மற 



குனறயத் னதாடங்கியது. பாரி தனது பின்னதாடர்தலில் 

இனடனவளினய அதிகப்படுத்திக்னகாண்டான். மநரம் னசல்லச் னசல்ல 
ைனழயின் மவகம் மைலும் குனறந்தது. இருள்நீங்கும் மநரம் 
னநருங்கிக்னகாண்டிருந்தது. இந்நினலயில் முன்னால் னசல்லும் 
மவந்தர்பனடயின் மவகமும் அதிகைானது. மவறு முடினவடுக்க 
முடியாத நினலயில் பின்னதாடர்ந்து மபாய்க்னகாண்மட இருந்தான் 
பாரி.  
 

ைனழ முழுமுற்றாக நின்றது. இருளின் அடர்த்தி மைலும் குனறயத் 
னதாடங்கியது. பின்னால், னதாடர்ந்து வருவனத மவந்தர் பனடயினர் 
அறிய மநர்ந்தால் அச்சத்தில் உடனடியாகத் தாக்குதலில் 
ஈடுபடுவார்கள். தாக்குதல் னதாடங்கிவிட்டால் எதிரிகளின் பனட 
முற்றாக அழியும். ஆனால், நீலனன ைீட்கும் முயற்சியில் ஆபத்து 

உருவாகும். எனமவ, இனடனவளினய மைலும் அதிகப்படுத்தியபடி 
வந்தான் பாரி. முடியனிடைிருந்து எந்தச் னசய்தியும் வரவில்னல. 
ைனழ நின்று இருள் குனறயத் னதாடங்கியது. 
 

இனடனவளினய நன்கு அதிகப்படுத்திய பாரி மவந்தர்பனடயினர் 
முன்னகர்ந்த தினசயில் வந்து மசர்ந்தமபாது, காட்டாறு ஒன்று 
குறிக்கிட்டு ஓடிக்னகாண்டிருந்தது. எதிரிகள் காட்டாற்னறக் கடந்து 
அக்கனரயில் ஏறிக்னகாண்டிருந்தனர். அதிர்ந்தான் பாரி. இந்த 
இடத்தில் இப்படிமயார் ஆறு ஓடுவது அவனுக்குத் னதரியாது. ைனல 

விட்டு இறங்கும் ஆறுகள் சைனவளியில் இவ்வளவு உள்வாங்கிய 
நிலத்தில் எவ்விடம் ஓடுகின்றன என்பது பறம்புவரீர்கள் யாருக்கும் 
னதரியாது. எதிர்த்தினசனயப் பார்த்தபடி அதிர்ச்சியுற்று நின்றான் பாரி. 
இனடனவளினய அதிகப்படுத்தியது, மவந்தர்பனட முழுமுற்றாக 
ஆற்னறக் கடந்து அக்கனரக்குச் னசல்ல வசதியாகிவிட்டது. 
 

னகநழுவிவிட்டமதா என்று ைனம் பனதத்தது. வானில் ஒளி கசிந்து 

பரவிக்னகாண்டிருந்தது. அப்மபாதுதான் முடியன் வந்து மசர்ந்தான். 
``மநற்றிரவு ைனழ னதாடங்குவதற்குச் சற்று முன்மப னகாட்டடியில் 
நின்றிருந்த யானனகனளக் காட்டாற்றுக்கு அப்பால் இருக்கும் 
மகாட்னடக் காவலுக்கு அனுப்ப உத்தரவு வந்ததாம். எனமவ, 

ஆற்றுக்கு அப்பால் இருக்கும் மகாட்னடயில்தான் நீலனன 

னவத்திருப்பார்கள் என்று காராளி னசான்னான்’’ என்றான் முடியன்.  
 



அடுத்து என்ன னசய்யலாம் என்று பாரி சிந்திக்கத் னதாடங்கும்முன் 
முடியன் னசான்னான், ``தந்தமுத்தத்துக்காரர்களுக்குச் னசய்தி 
அனுப்பிவிட்மடன். இன்னும் சிறிது மநரத்தில் வந்துவிடுவார்கள்.’’ 
 

``சரியான முடிவு’’ என்றான் பாரி.  
 

எதிரிகள் ஆற்னறக் கடந்துவிட்டனர் என்பது முடியனுக்கும் 
அதிர்ச்சினய உருவாக்கியது. ஆனால், பாரினயவிட சரியான முடினவ 
யாரும் எடுக்க முடியாது என அவனுக்குத் னதரியும். எனமவ, 

பாரியின் அடுத்த உத்தரனவ எதிர்பார்த்தான்.  
 

``னகாஞ்சம் னபாறு. னபாழுது நன்கு விடியட்டும்’’ என்றான் பாரி. 
 

பாசனறகளிலிருந்து அணலிகளின் தாக்குதலுக்குத் 
தப்பிப்பினழத்தவர்கள், விண்டன், உதிரன் ஆகிமயாரின் 
தாக்குதல்களில் னகால்லப்பட்டனர். அவற்றிலிருந்தும் 
தப்பிப்பினழத்தவர்கள் நிலனைங்கும் சுற்றித்திரியும் பறம்பின் இதர 
குடிகளிடம் சிக்கி ைாண்டனர். அதிலும் தப்பியவர்கள் னவகுசிலமர. 
அவர்கள் கிழக்குப்புறைாக நகர்ந்து ஆற்னறக் கடந்து அக்கனர 
ஏறினர். மவந்தர்பனடயினர், தங்களின் மூன்று பாசனறகளிலிருந்தும் 
தப்பிவருகிறவர்கனள ஆவமலாடு பார்த்துக்னகாண்டிருந்தனர். 
ஆனால், ைனழ நின்றதும் நிலனைங்குைிருந்து மைனலழுந்தது 
கதறல்களின் மபமரானச.  
 

பகலின் நான்காம் நாழினக முடியும்மபாது ஒளியால் 
நிரம்பியிருந்தது நிலம். னசவ்வரிமைட்டில் இருந்த மவந்தர்கள், 

எதிர்ப்புறத்தில் காட்டாற்றுக்கு அப்பால் ஆற்னறக் கடக்க முடியாைல் 
திணறியபடி நிற்கும் பறம்புப்பனடனய முழுனையாகப் பார்த்தனர். 
இரவு முழுவதும் நடந்த தாக்குதலால் அச்சம் உனறந்திருந்தது. 
ஆனால் பகலின் ஒளி, அச்சத்னத நீக்கத் னதாடங்கியது. 
 

மூன்று பாசனறகளில் இருந்த பல்லாயிரம் மபர், 

னகான்றழிகப்பட்டுவிட்டனர். ைிஞ்சி இக்கனரக்கு வந்து 
மசர்ந்துள்ளவர்கள் சில ஆயிரம் மபர் ைட்டும்தான். ஆனால், 

பறம்புவரீர்கள் ஆற்னறக் கடக்க முடியாைல் நின்றது நம்பிக்னகனய 

உருவாக்கியது. 



 

ைனலைக்கள் ஆற்றினுள் கால் னவக்க அஞ்சுவார்கள் என்பனதக் 
கண்ணுக்கு முன்னால் பார்த்தபடி இருந்த கருங்னகவாணன், னையூர் 
கிழானரப் பாராட்டினான். மபரழிவிலிருந்து தளபதிகள் ைீண்டுள்ளனர். 
னசவ்வரிமைட்டில் இருக்கும் மவந்தர்பனட வரீர்களின் எண்ணிக்னக 
எட்டாயிரத்னதத் தாண்டாது. ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்துக்கும் 
மைற்பட்ட வரீர்கனளக் னகாண்ட பனட, இறுதியில் இவ்வளவுதான் 
ைிஞ்சியுள்ளது. ஆனாலும் னையூர்கிழாரும் கருங்னகவாணனும் 

நம்பிக்னகமயாடு மபாய் மவந்தர்களிடம் னசான்னார்கள்.  
 

``எதிரிகள் ஆற்னறக் கடக்க வழியின்றி அக்கனரயில் நிற்கிறார்கள். 
அது முக்கியைல்ல; அக்கனரயில் நிற்பவர்களின் எண்ணிக்னகனயப் 
பாருங்கள். சில நூறு மபர்தான் இருப்பார்கள். எனமவ, இதற்குமைல் 
நாம் பின்வாங்க மவண்டியதில்னல. நாம் நல்ல மைட்டுநிலத்தில் 
இருக்கிமறாம். அவர்கள் ஆற்னறக் கடக்கும்மபாது இங்கிருந்து 
தாக்கினால் ஒருவனும் உயிர்தப்ப முடியாது’’ என்றனர். 
 

இரனவல்லாம் பினழத்மதாடிவந்த அச்சம் எளிதில் ைனம் விட்டு 
அகலவில்னல. ஆனாலும் ஆற்னறத் தாண்ட முடியாைல் மதங்கி 
நிற்கும் சிறு கூட்டத்னதப் பார்த்ததும் இயல்பாக ைனதுக்குள் 
நம்பிக்னக உருவானது. முதன்முனறயாகப் பறம்புப்பனட 

நிலப்பரப்பின் கீழ்நினலயிலும், மவந்தர்பனட நிலப்பரப்பில் 
மைல்நினலயிலும் இருந்தனர்.  
 

`எப்படியும் அவர்கள் நீலனனக் காப்பாற்ற ஆற்னறக் கடக்க 
முயல்வர். அது அவர்கனள முழுமுற்றாக அழிக்கும் வாய்ப்னப 
நைக்கு வழங்கும். எனமவ, இனதத் தவறவிடக் கூடாது’ என 
குலமசகரபாண்டியனுக்குத் மதான்றியது. ``நம் பனடயணிகனள 

ஒழுங்குபடுத்திக்னகாள்’’ என்றார்.  



 

முதல் நாள் இரவு நடந்த மபரழிவிலிருந்து ைறுநாள் கானல ைீண்டு 
மைமலறியது மவந்தர்பனட. பறம்பின் பனட இவ்வளவு சிறியது 
என்பனத மவந்தர்பனடயின் ஒவ்னவாரு வரீனும் முழுனையாகப் 
பார்த்தான். பலிவாங்கும் உணர்வும், சிறுத்திருக்கும் எதிரிகளின் 
கூட்டமும் அவர்களின் நம்பிக்னகனய மைனலழுப்பின. இரனவல்லாம் 

தாக்கி அழிக்கப்பட்டதனால் உருவான னவறி அவர்கனள மூர்க்கம் 
னகாள்ளனவத்தது. கருங்னகவாணன், உத்திகனள வகுத்தான்.  
 

ஆற்றின் மைற்குத்தினசயில் அப்படிமய நின்றிருந்தான் பாரி. 
நிலனைங்கும் இருந்த பறம்புவரீர்கள் அனனவரும் ஆற்றங்கனரக்கு 
வந்துமசர்ந்தனர். இருள்மவட்னட முடிவுற்றது. பகலின் 
பாய்ச்சலுக்காகப் பாரியின் உத்தரனவ எதிர்பார்த்து நின்றிருந்தனர். 
சிறிது மநரத்துக்குப் பிறகு, ``னநட்டீட்டிகனள வசீச் னசால்’’ என்றான் 
பாரி.  
 

னசால்லி முடிக்கும்மபாது பறம்பின் ஈட்டிகள் ஆற்றுநீருக்குள் 
எதிர்க்கனர வனர சரசரனவனக் குத்தி இறங்கின. னவவ்மவறு 
இடங்களிலிருந்து மூன்று வரினசகளாக மபாதிய இனடனவளிமயாடு 
ஈட்டிகள் எறியப்பட்டன. ஈட்டிகள் குத்தி நிற்பனத னவத்து நீரின் 
ஆழத்னதக் கணித்தனர். எந்த இடத்தில் பள்ளம் அதிகம் என்பனத 
அறிந்து, அதற்கு முன்னும் பின்னுைாக சில ஈட்டிகனள எறிந்து 
ஆழைற்ற பகுதினயயும் கண்டுனகாண்டனர். ஈட்டிகள் இழுபடும் 
தன்னைனகாண்டு நீரின் மவகம் அறிந்தனர். 
 

அடுத்து உள்ளிறங்குவதற்குப் பாரி உத்தரவிடுவான் என எதிர்பார்த்து 
ஆற்றின் அருகில் மபாய் நின்றான் உதிரன். ஆனால், பாரி அதற்கு 
ஆயத்தைாக இல்னல. நீரில் இறங்கி அக்கனரனய அனடந்துவிடலாம். 
ஆனால், எதிரிகள் மைட்டின்ைீது நிற்கிறார்கள். உயரத்திலிருந்து 
அவர்கள் தாக்குதல் னதாடுத்தால் பறம்பின் பக்கம் இழப்புகள் 
அதிகைாகும். எனமவ, ைாற்றுவழினயத்தான் கண்டுபிடிக்க மவண்டும் 
எனத் மதான்றியது. இந்த எண்ணம் மதான்றிய கணமை, `மநரம் 
அதிகைானால் நீலனன ைீட்கும் வாய்ப்பு குனறந்துவிடுமைா!’ என்றும் 
மதான்றியது. வரீர்கள் அனனவரும், பாரி வந்துவிட்டதால் ைீட்மட 
தீருவான் என்ற நம்பிக்னகமயாடு நின்றனர். அவர்களுக்கு எதிரில் 
ஓடும் ஆமறா, உயர்ந்து நிற்கும் மைமடா ஒரு னபாருட்டாகமவ 



இல்னல. ஆனால், பாரிக்கு எல்லாம் னபாருட்டாக இருந்தன. எந்த 

வரீனனயும் இழந்துவிடக் கூடாது என்ற கவனமும் நீலன் ைீதான 
சிந்தனனயுைாக ைனனத ஒருமுகப்படுத்திக்னகாண்டிருந்தான்.  
 

அப்மபாது இடதுபுறம் னவகுனதானலவிலிருந்து கூவல்குடியின் ஓனச 
மகட்டது. என்னனவன்று பார்த்தனர். தந்தமுத்தத்துக்காரர்கள் நான்கு 
யானனகமளாடு ஆற்றங்கனரக்கு வந்து நின்றனர். உள்மள 
இறங்குவதற்கான அனுைதினயக் மகட்டது அந்த ஓனச. ``ஆற்றுக்குள் 
இறங்கு. ஆனால், அக்கனரயில் ஏறாமத’’ என்றது பாரியின் பதில். 
குறிப்மபானசயாக இங்கிருந்து எழுப்பப் பட்டது. 
 

இது நடந்துனகாண்டிருந்தமபாது ஆற்றின் வலதுபுறத்னதக் னககாட்டி 
``அங்மக பாருங்கள்’’ என்றான் முடியன். 
 

ஒரு காதத் னதானலவில் ஒரு கூட்டம் ஆற்றுக்குள் இறங்கி 
அக்கனரனய மநாக்கி நடக்கத் னதாடங்கியது. உற்றுப்பார்த்துவிட்டு 
முடியன் னசான்னான், ``தினரயர்கள் இறங்கிவிட்டார்கள்.’’ 
 

முடியன், உதிரன், விண்டன் மூவரும் பாரியிடம் னசான்னார்கள், 

``இனியும் நாம் காலம் தாழ்த்த மவண்டாம். ஆற்னறக் கடந்து 
மைமலறும்மபாது நம்ைில் சிலர் சாகமவண்டியிருக்கும். ஆனால், 

எதிரிகளால் வலுவான தாக்குதனல நடத்திவிட முடியாது. 
நம்முனடய மவகத்துக்கு அவர்களால் ஈடுனகாடுக்க முடியாது. 
எனமவ, ஆற்னறக் கடக்க உத்தரவு தாருங்கள்’’ என்றனர். 
 

பாரியிடைிருந்து பதிமலதுைில்னல. `ைிகச்சில வரீர்களிடம் ைட்டுமை 
குதினர இருக்கிறது. மைட்டின் ைீதிருந்து வசீப்படும் ஆயுதத்தின் 
மவகம் வலினையானது. எதிரிகள், நாம் ஆற்றில் இறங்கியவுடன் 
தாக்குதனலத் னதாடங்கிவிடுவர். சில இடங்களில் கழுத்து வனர 
ஆழம் இருக்கும் பகுதினய நாம் கடந்தாக மவண்டும். அப்மபாது 
நம்ைீது நடக்கும் தாக்குதலால் இழப்பு ைிக அதிகைாகும்’ என்று 

சிந்தித்தபடி மவறு வழி பற்றி எண்ணங்கனளச் னசலுத்திக் 
னகாண்டிருந்தான். 
 

மவந்தர்பனடயில் னசவ்வரிமைட்டின்மைல் நின்றிருந்த தளபதி 
உசந்தன் இடதுபுறைாக ஆற்னற மநாக்கிக் னககாட்டி ``சிலர் 



ஆற்னறக் கடக்கிறார்கள்’’ என்றான்.  
 

எல்மலாரின் பார்னவயும் அங்மக மபானது. ஐம்பது, அறுபது 
மபர்னகாண்ட சிறு பனட ஒன்று ஆற்னறக் கடந்துனகாண்டிருந்தது. 
``ஒருவன்கூட நைது கனரயில் கால் னவக்கக் கூடாது. னவட்டி 
வசீுங்கள்’’ என்றான் னையூர்கிழார்.  
 

வரீர்கனள அனழத்துக்னகாண்டு உசந்தன் னசல்ல ஆயத்தைானமபாது, 

``நாமன மபாகிமறன்’’ எனச் னசால்லி, தனது பனடமயாடு 
கருங்னகவாணன் வினரந்தான்.  
 

எதிரிப்பனடகளில் இருநூறு மபர்னகாண்ட பனடப்பிரிவு தினரயர்கனள 
மநாக்கிப் மபாவனதப் பாரி உள்ளிட்ட அனனவரும் மைற்குக் 
கனரயிலிருந்து பார்த்தபடி நின்றிருந்தனர். முடியன் ைீண்டும் 
னசான்னான், ``காலம் தாழ்த்த மவண்டாம். உள்ளிறங்குமவாம்.’’ 
 

பாரியின் கண்கள் ஆற்றுநீனரமய பார்த்துக்னகாண்டிருந்தன. 
கனரமயாரத்தில் நீரின் எதிர்த்தினசயில் சிற்றனலகள் எழும்பி 
அமுங்கின. என்ன இது என்று கவனித்தமபாது காற்று, நீரின் 
மைல்தளத்னத சீவியபடி வசீியது.  
 

அதன் தினசனயயும் தன்னைனயயும் உணர்ந்த பாரி `இது காற்றல்ல; 

காற்றி. இந்மநரம் நம்ைில் யாராவது குளவன்திட்டில் இருந்திருக்க 
மவண்டும்’ என்று எண்ணிய கணத்தில் தனலக்குமைல் 
எண்ணிலடங்காத சுருளம்புகள் பறந்துனகாண்டிருந்தன. 
எதிர்த்தினசயில் னசவ்வரிமைட்டின் உச்சியில் நின்றிருந்த 
மவந்தர்பனடயின் ைீது கண்ணினைக்கும் மநரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான 
சுருளம்புகள் குத்தி இறங்கின.  
 

அதிர்ந்து திரும்பினான் பாரி. னவகுனதானலவில் சின்னதாய்த் 
னதரிந்தது குளவன்திட்டு. இகுளிக்கிழவன் உச்சியில் நின்று 
சிரிப்பதுமபால அவன் ைனக்கண்ணில் மதான்றியது.  
 

``எப்படி இவ்வளவு னதானலவில்?’’ என்று உதிரன் மகட்டமபாது 
முடியன் னசான்னான், ``அவர்கள் ஐந்து வயதிமலமய குறி தவறும் 
அம்புகனள எய்து முடித்துவிடுவர். இது காற்றி. குளவன்திட்டில் 
எவ்விடைிருந்து வசீினாலும் அக்கனரக்குக் னகாண்டுமபாய்ச் 



மசர்த்துவிடும்’’ என்று னசால்லி முடிக்கும் முன் பாரியின் உறுைல் 
காற்னறயும் உலுக்கியது.  
 

இந்தச் னசால்லுக்காகக் காத்திருந்த பறம்புப் பனட, காட்டாற்றுக்குள் 
பாய்ந்து இறங்கியது. மவந்தர்பனடயினர் சுருளம்புகளால் தாக்கப்பட்டு 
பின்மனாக்கி ஓடத் னதாடங்கியமபாது, பறம்புப்பனட ஆற்னறக் 
கடந்துனகாண்டிருந்தது. இடதுமுனனயில் நான்கு யானனகளின் ைீது 
அைர்ந்தபடி தந்தமுத்தத்துக்காரர்கள் அக்கனரயில் ஏறியமபாது 
வலதுமகாடியில் மைமலறிய தினரயர்கனளக் கருங்னகவாணன் பனட 
தாக்கத் னதாடங்கியது. 
 

பல்லாயிரம் சுருளம்புகள் இப்படி வந்து இறங்கும் என யாரும் 

நினனத்துப்பார்க்கவில்னல. தட்டியங்காட்டில் பறம்புவரீர்கள் 
யானனப்மபார் நடத்தாததற்குக் கானவர் னசய்த னகம்ைாறு இது. 
சுருளம்புகள் காற்றியால் தூக்கிவரப்பட்டதால் அவற்றின் மவகம் பல 
ைடங்கு இருந்தது. னசவ்வரிமைட்டின் முன்பகுதிச் சரிவில் 
நிறுத்தப்பட்டிருந்த மவந்தர்பனட வரீர்கள் சுருளம்புகளுக்காகமவ 
அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டதுமபால் நின்றிருந்தனர். நினனத்துப்பார்க்க 
முடியாத இந்தத் தாக்குதலால் மவந்தர்பனட சிதறியது. 
 

காற்றியின் தாக்குதலுக்குச் சற்று முன்னதாகக் கருங்னகவாணன், 

இடதுபுறம் ஆற்றில் இறங்கிய எதிரிகனளக் னகான்றழிக்கப் 
மபாய்ச்மசர்ந்தான். கனரமயறும் ைனிதர்களின் உருவ அனைப்னபப் 
பார்த்ததும் முன்னால் வினரந்து னசன்ற வரீர்களின் குதினரகள் 
மதங்கத் னதாடங்கின. இந்நினலயில்தான் சுருளம்புகள் பனடயின் ைீது 
இறங்கின. தாக்கப்பட்ட வரீர்களின் னபருங்கூச்சல் 

காதத்னதானலவுக்கு அப்பால் இருக்கும் கருங்னகவாணனனத் 
தினகக்கனவத்தது. காற்றில் பறந்துவந்த அம்புகனள அவன் 
பார்த்துக்னகாண்டிருந்தமபாது அவன் கண்களின் முன்னால் 
அவனுனடய பனடவரீர்கள் தூக்கி வசீப்பட்டுக்னகாண்டிருந்தனர். 
 

தண்ணரீுக்குள் இருக்கும் வனர னபரிய மவறுபாடு எதுவும் 
னதரியவில்னல. மைமலறிய ஒவ்னவாருவனும் மூன்று ஆள் 
உடலனைப்னபக் னகாண்டவனாக இருந்தான். அவர்களின் அடியில் 
குதினரகள் ைடங்கி விழுந்தன. முட்னடகளின் ைீது பானற 
விழுவனதப்மபால அவர்களின் ைீது தினரயர்களின் தாக்குதல் 



இருந்தது. இருநூறு மபர்னகாண்ட மவந்தர்பனட கண மநரத்துக்குள் 
உருக்குனலந்தது. என்ன நடக்கிறது என்று கருங்னகவாணன் 
நிதானிப்பதற்குள் அவனது குதினரனய அடித்து வழீ்த்தினான் 

ஒருவன். அவனது முகத்னத எங்மகமயா பார்த்திருக்கிமறாமை என 

எண்ணிக்னகாண்டிருக்கும்மபாது ைண்ணில் உருண்டுனகாண்டிருந்தான் 
கருங்னகவாணன்.  
 

விழுந்த மவகத்தில் வினரந்து எழுந்தவன், இடுப்பில் இருந்த வானள 

எடுக்கப்மபாகும்மபாது ஓடிவந்தவன் இடது மதாள்பட்னடமயாடு 
முட்டித் தூக்கி எறிந்தான். அவன் முட்டிய மவகத்தில் மதாள்பட்னட 
எலும்பு னநாறுங்கியது. முட்டியவன் தினரயர் குலத்தனலவன் 
காலம்பன் என்று கருங்னகவாணனின் ைனம் உணர்ந்தமபாது, 

அவனன னநஞ்னசலும்மபாடு அடித்து வழீ்த்தினான் காலம்பன். 
யானனயின் தாக்குதலுக்கு இனணயானதாக இருந்தது அந்த அடி. 
கீமழ விழுந்தவனின் மூக்கிலிருந்து குருதி னகாப்புளித்தது. காலம்பன், 

விழுந்து கிடந்தவனின் அருகில் வந்தான். தன் குலம் அழித்தவனனக் 
காணும்மபாது உருவாகும் னவறி கட்டுக் கடங்காததாக இருந்தது. 
அப்மபாது காலம்பன் எழுப்பிய உக்கிரமைறிய ஓனச 

னசவ்வரிமைட்டில் இருந்த பாரிக்குக் மகட்டது.  
 

ஆற்றிலிருந்து மைமடறிக்னகாண்டிருந்த பாரி, என்ன நடக்கிறது என்று 
திரும்பிப் பார்த்தான். மவந்தர்பனடயினரிடைிருந்து தினரயர்கள் 
எனதமயா பிடுங்கி எறிவது னதரிந்தது. எதிரிகளின் ஆயுதங்கனளப் 
பிடுங்கி எறிகிறார்கமளா என்று ஒரு கணம் மதான்றியது. அனவ 
ஆயுதங்கள் அல்ல; பிய்த்து எறியப்படும் ைனித உறுப்புகள்! 
 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்...  
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முழுப்பனடயுடன் ஆற்னறக் கடந்து னசவ்வரிமைட்டின் உச்சியில் ஏறி 
நின்றான் பாரி. எதிர்ப்புறம் பறந்து விரிந்துகிடந்தது நிலப்பரப்பு. 
எங்கும் எருக்கும் னநருஞ்சியும் வினளந்துகிடந்தன. கண்ணுக்னகட்டிய 
தூரம் வனர மைடுபள்ளம் எதுவும் இல்லாைல் வானின் விளிம்பு 
வனர சைைாய்க் கிடக்கும் ைண்னண வாழ்வில் முதன்முனறயாகப் 
பார்த்தான் பாரி.  

 

அந்த நிலத்தின் வடதினச ஓரத்தில் இருக்கும் மகாட்னடனயச் சுற்றி 
எண்ணற்ற யானனகள் நின்றிருந்தன. அங்கிருந்து னதன்தினசயில் 
ைிகத் னதானலவில் மவந்தர்பனட நின்றுனகாண்டிருந்தது. 
மகாட்னடயிலிருந்து ைிக விலகி ஏன் நிற்கிறார்கள் எனப் 

புரியவில்னல. யானனப்பனடயால் சூழப்பட்ட மகாட்னடக்குள் நீலன் 
இருக்கிறான் என்பது உறுதிப்பட்டது. ஆனால், அந்த இடத்னதவிட்டு 
காதத்னதானலவு தள்ளி னபரும்பனட நிற்கிறது. `ஏன் இந்த உத்தி?’ 

என்று சிந்தித்தபடி நின்றான் பாரி. 
 



காற்றில் வந்த சுருளம்புகளின் தாக்குதலால் னசவ்வரிமைட்டில் 
முன்நினலயில் நின்ற மவந்தர்பனட வரீர்கள் முற்றிலுைாக 
அழிந்தனர். இரண்டாம், மூன்றாம் நினலயில் இருந்தவர்கள் 
அப்படிமய உள்வாங்கி னநடுந்னதானலனவக் கடந்து உள்நிலத்துக்கு 
வந்துமசர்ந்தனர். அவர்கள் வந்து நினலனகாள்ளும்வனர பறம்புப்பனட 
னசவ்வரிமைட்டுக்கு மைமல வந்துமசரவில்னல. ஆற்னறக் 
கடப்பதற்கு, நினனத்தனதவிட அதிக மநரைாகியிருக்கிறது. அது 
மவந்தர்பனடக்கான வாய்ப்பாக அனைந்தது.  
 

ைிக நீண்டமநரம் கழித்து னசவ்வரிமைட்டுக்கு மைமலமயறிய 
பறம்புப்பனட பாய்ந்து முன்மனறி வராைல் அப்படிமய நின்றது. 
னதானலவிலிருந்து அனத னையூர்கிழாரும் மவந்தர்களும் 
உற்றுக்கவனித்தபடி இருந்தனர். 
 

`நாம் னவகுனதானலவு உள்மள வந்துள்மளாம். ஆனால், நாம் வந்த 
இந்தத் னதானலவுதான் அவர்களுக்கு அச்சத்னத ஊட்டுகிறது. 
உள்நிலப்பரப்புக்குள் வர அவர்களுக்குத் தயக்கமும் ைிரட்சியும் 
இருப்பனத அவர்களின் னசயல் னவளிப்படுத்துகிறது’ என்று கருதினர். 
 

னையூர்கிழார் னசான்னார், ``இதுதான் நாம் முதன்முதலில் 
மபார்க்களத்துக்காகத் மதர்வுனசய்த இடம். முடத்திருக்கண் 
இங்மகதான் தினசமவழனர அனழத்துவந்தான். ஆனால், நைது 
திட்டத்துக்கு எதிராகச் னசயல்பட்ட தினசமவழர், அவர் மதர்வுனசய்த 

தட்டியங்காட்டிமலமய னசத்னதாழிந்தார். னவங்கல்நாட்டின் 
னபருந்னதய்வம் னவண்ணினற ைாடச்சி குடினகாண்டுள்ள நிலம் இது. 
ைனலக்காட்டில் உள்ள தீயசக்திகனள நிலத்தில் அண்டவிடாைல் 
ைனிதர்கனளயும் ைாட்டினங்கனளயும் காக்கும் ைாடச்சியின் 
நிலத்துக்மக நாம் வந்து மசர்ந்துள்மளாம். இங்குதான் பாரியின் அழிவு 
நிகழப்மபாகிறது. காட்டுப்புலிகள் நாட்டுைாடுகனள மவட்னடயாடிய 
காலம் முடிந்துவிட்டது. நாம் திருப்பித் தாக்கி அவர்கனள 
முழுமுற்றாக அழித்னதாழிக்க னதய்வம் ஏற்படுத்திக் னகாடுத்த இந்த 
வாய்ப்னபப் பயன்படுத்தினால், மவந்தர்கள் மூவருக்கும் னவற்றி 
உறுதி’’ என்றார். 
 

இதுவனர மபசியதுமபால் அல்லாைல், இப்மபாது னதய்வத்னத 
துனணக்கு அனழத்துப் மபசினார். ைனிதனின் எந்த முயற்சியின் 



வழிமயயும் கினடக்காத நம்பிக்னக, னதய்வத்தின் னபயரால் 
ஏற்படுகிறது. மவந்தர்கள் ைறுப்புச்னசால் ஏதும் னசால்லவில்னல. 
அடுத்த கணமை தனது திட்டத்னதக் கூறலானார் னையூர்கிழார். 
அவரது மவகமும் னவறியும் முன்னிலும் கூடுதலாக இருந்தன. 
காரணம், மவந்தர்கள் மூவரும் ைனதளவில் மபானர னகவிடும் 
முடிவுக்கு வந்துவிட்டனர் என்பனத அவர் அறிவார். மூமவந்தர்களும் 
இந்த நிலம்விட்டு அகன்று தங்களின் தனலநகரங்களுக்குப் 

மபாய்விடுவார்கள். ஆனால், இனி தாமனா, தனது நாமடா இங்கு 
இருக்க இயலாது. அனனத்தும் அழித்னதாழிக்கப்பட்டுவிட்டன. ைீதம் 
இருப்பதும் இன்னறய பகலுக்குள் முடிந்துவிடும். எனமவ, கினடக்கும் 
கனடசி வாய்ப்னபப் பயன்படுத்தி, பாரினய அழிக்க மவண்டும் என 
நினனத்தார். 
 

``கண்ணுக்கு முன்னால் இருப்பது பறம்பின் சின்னஞ்சிறிய பனட. 
நைது திட்டத்தால் அவர்கனள மூன்றாகப் பிரிப்மபாம். வடதினசயில் 
யானனகளால் பாதுக்காக்கப்படும் மகாட்னடனயச் சுற்றி ைாகனகன் 
தனலனையிலான பனட நின்றுனகாண்டிருக்கிறது. நானும் அரசகுல 
ைாவரீர்களான மசாழமவழனும் னபாதியனவற்பனும் வலினையான 
பனடமயாடு நடுவில் இந்த இடத்திமலமய அணிவகுத்து நிற்கிமறாம். 
சிறப்புக் கவசப்பனட வரீர்கமளாடு மூமவந்தர்களும் னதன்மகாடியில் 

பாதுகாப்புடன் நில்லுங்கள். எதிரிகள் மூன்று கூறுகளாகப் பிரிந்மத 
ஆவார்கள். மூன்றாகப் பிரிந்தால் ஒரு கூட்டத்தில் முந்நூறு 
மபருக்குமைல் இருக்க ைாட்டார்கள். அவர்கள் எவ்வளவு னபரிய 
ைாவரீர்களாக இருந்தாலும் நைது வலினையால் அவர்கனள எளிதில் 
வழீ்த்த முடியும். அவர்களில் முக்கியைானவர்கள், 

யானனப்பனடனயத் தாக்க வடக்குக் மகாட்னடனய மநாக்கிப் 
மபாவார்கள். அப்மபாது நாங்கள் அவர்கனளச் சுற்றிவனளத்துத் தாக்கி 
அழிப்மபாம்’’ என்றான். 

 



னையூர்கிழாரின் திட்டம் குறித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்தார் குலமசகர 

பாண்டியன். `ஆற்றில் இறங்கியவர்கனள அழிக்கப் மபான 
கருங்னகவாணன், இன்னும் வந்துமசரவில்னல. நாம் ைிகவும் உள்மள 
தள்ளிவந்துவிட்மடாம். எஞ்சியிருக்கும் பனடவரீர்களில் 
னபரும்பாலாமனார் மசர வரீர்கமள. இப்மபாது தாக்குதல் மவண்டாம் 
என முடினவடுத்தால் உதியஞ்மசரல் உடனடியாகப் பிரிந்துவிடுவான். 
நைது நினலனை ைிகவும் வலினை குன்றியதாக ைாறிவிடும். நாம் 
தப்பிப்பமத கடினைாகிவிடும். எனமவ, னையூர்கிழாரின் 
ஆமலாசனனனய ஏற்று நம்பிக்னகமயாடு மபாரிடுவதாக 

முடினவடுப்மபாம். அப்மபாதுதான் பனடனய ஒன்றுபடுத்தி நிறுத்த 
முடியும். மபாரின் மபாக்கிற்மகற்ப அடுத்தகட்டத்னத நாம் 
தீர்ைானித்துக் னகாள்ளலாம். ஏனனன்றால், இது னவங்கல்நாட்டின் 
எல்னலப்பகுதி. இதற்கு கீழ்ப்பகுதியில் இருப்பது ஊறல்காடு. 
அதுபற்றி ைற்றவர்களுக்கு எதுவும் னதரியாது. யாராலும் அதற்குள் 

நுனழந்து னவளிமயற முடியாது. நாம் எளிதில் தப்பிக்கலாம்’ என 
ைனதில் எண்ணியபடி னையூர்கிழாரின் திட்டத்துக்கு உடனடியாக 
அனுைதி னகாடுத்தான் குலமசகரபாண்டியன்.  
 

னசங்கனச்மசாழனுக்கு னபருங்குழப்பைாக இருந்தது. இவ்வளவு 
மபரழிவுக்குப் பிறகும் எப்படி எதிர் நின்று தாக்கும் முடினவ 
எடுக்கிறார் குலமசகரபாண்டியன் என்பது விளங்கவில்னல. 
`மகாட்னடக்குள் இருக்கும் நீலனன னவட்டி வசீச் னசால்லிவிட்டு, நாம் 
பாதுகாப்பாக இந்த இடம்விட்டு நீங்கலாம்’ என்று நினனத்தான். 
ஆனால், அனதச் னசால்லும் நினலயில் சூழல் இல்னல. அவன் 
தந்னத மசாழமவழன், னையூர்கிழானரவிட னபருஞ்சினத்மதாடு 
பிரிக்கப்பட்ட பனடக்குத் தனலனைமயற்றுப் மபாய்க்னகாண்டிருந்தார்.  
 

இமத குழப்பம் உதியஞ்மசரலுக்கும் இருந்தது. ஆனால், 

`சைனவளியில் நன்றாக உள்மள வந்துவிட்டதால் பாரி இவ்வளவு 
னதானலவு ைனலனயவிட்டு விலகிவர ைாட்டான். எனமவ, பனடனய 
மூன்றாகப் பிரிப்பது சிறந்த உத்தி’ என நினனத்தான். அமதமபால 
`முந்நூறு யானனகளால் காக்கப்படும் மகாட்னடனயத் தாக்க, 

அவர்களால் னகாண்டுவர முடிந்தது நான்கு யானனகள் ைட்டுமை. ைீதி 
யானனகள் வந்துமசர்வதற்குள் மபார் முடிந்துவிடும்’ எனச் 
சிந்தித்தான் உதியஞ்மசரல். முக்கியைாக, குலமசகரபாண்டியன் மவறு 



பக்கம் மபாகாைல் தங்கமளாடு இங்மக இருப்பதற்கு 

ஒப்புக்னகாண்டதால், இந்தத் திட்டத்தின் ைீது மவறு ஐயம் எதுவும் 
மதான்றவில்னல. 
 

கருங்னகவாணன் வந்துமசரும் வனர மூமவந்தர்களின் 
கவசப்பனடயின் முன் தளபதியாக உசந்தன் நிற்பது என முடிவானது. 
ஏறக்குனறய தன் வரீர்கனள முழுமுற்றாக இழந்து நிற்கும் 
னசங்கனச்மசாழன், மசாழப்பனடத் தளபதி உசந்தன் தனது அருகில் 
இருப்பனத ஆறுதலாக உணர்ந்தான்.  
 

னையூர்கிழார் திட்டப்படி, மபாதுைான இனடனவளிமயாடு மவந்தர்பனட 
மூன்றாகப் பிரிந்தது. னபரும் எண்ணிக்னகயிலான வரீர்கமளாடு 
னபாதியனவற்பன், மசாழமவழன் ஆகிமயாமராடு நடுவில் இருக்கும் 
பனடயில் வறீுனகாண்டு நின்றார் னையூர்கிழார். 
 

னசவ்வரிமைட்டில் ஏறிய பறம்புப்பனட, ஏதும் னசய்யாைல் அப்படிமய 
அங்கு நின்றது. முன்மனறுவதா அல்லது திரும்புவதா என்ற 
குழப்பத்தில் அவர்கள் இருப்பதுதான் இதற்குக் காரணம். அமதமநரம் 
அவர்கள் வராைல் நாம் முன்னசன்று தாக்க மவண்டாம் என்ற 
முடிமவாடு இருந்தார் னையூர்கிழார். 
 

மைட்டுநிலம் ஏறியவுடன் எதிரிகனள மநாக்கி முன்மனறாைல் 
பனடனய அப்படிமய நிறுத்தியிருந்தான் பாரி. எதிர்களின் பனட 
ைீண்டும் பிரிந்து விலகுவனதப் பார்த்தான். 



 

வடமகாடியில் யானனப்பனடயால் சூழப்பட்ட மகாட்னட இருந்தது. 
னதன்மகாடியில் கவசம் அணிந்த குதினரவரீர்கள் நினறந்த சிறுபனட 
இருந்தது. இனவ இரண்டுக்கும் இனடமய தனக்கு மநனரதிராக 
னவகுனதானலவில் னபரும்பனட ஒன்று அணிவகுத்து நின்றது. 
காலாட்பனட வரீர்களால் நினறந்துள்ள அந்தப் பனடயில் 
ஆங்காங்மக குதினரயில் சில வரீர்கள் நின்றனர். அவர்கள் 
அணிந்துள்ள கவசங்களின் தன்னைனயனவத்து அவர்கள் 

தளபதிகளாகமவா, மவந்தர்களாகமவா இருக்க வாய்ப்புண்டு எனக் 
கருதினான் பாரி. இடதுபக்கம் ஆற்னறக் கடந்து நான்கு 
யானனகமளாடு மைமலறிய தந்தமுத்தத்துக்காரர்களுக்கு, சிறிது கால 
இனடனவளி மதனவப்பட்டது. அதற்கான மநரத்னதக் கணித்த 

படி திட்டங்கனள வகுத்துக்னகாண்டிருந்தான் பாரி. 
 

`பறம்புநிலம்விட்டு னவகுனதானலவு வந்துள்மளாம். நாகக்கரட்டின் 
மைல் நின்று குறிப்புணர்த்தியதுமபால இப்மபாது எனதயும் னசய்ய 
முடியாது. நீலனன ைீட்க இதுமவ இறுதித் தாக்குதல். பறம்பின் ைிக 
வலினையான வில்வரீர்களிடம் ைிகக் குனறவான அம்புகமள 
உள்ளன. எதிரிகள் நம்னை மூன்றாகப் பிரித்து எளிதாகத் தாக்கி 
அழிக்க நினனக்கிறார்கள்’ என எண்ணியபடி பாரி னசான்னான், 

``மகாட்னடக்குள் இருக்கும் நீலனன ைீட்பமத முதற்னபரும் மவனல. 
தந்தமுத்தத்துக்காரர்களின் தாக்குதல் னதாடங்கியவுடன் ைின்னல் 
மவகத்தில் னசயல்படமவண்டும். எல்லா வனககளிலும் நைது 



வலினையான தாக்குதல் அங்கு நிகழமவண்டும். எனமவ, முடியனும் 
உதிரனும் திறன்ைிக்க வரீர்கமளாடு வடதினசக்குப் மபாங்கள். 
விண்டன் சிறிய அளவிலான குதினரவரீர்கனள அனழத்துக்னகாண்டு 
னதன்மகாடியில் இருக்கும் கவசப்பனடனயத் தாக்கட்டும். 
காதத்னதானலவுக்கு அப்பால் ஆற்றின் கனரயிலிருந்து 

வந்துனகாண்டிருக்கும் காலம்பன், அவமனாடு 
இனணந்துனகாள்ளட்டும். அதுவனர விண்டன் நிதானைான 
தாக்குதனல நடத்தட்டும். நடுவில் இருக்கும் இந்தப் னபரும்பனடனய 

நான் எதிர்னகாள்கிமறன்’’ என்றான் பாரி. 
 

அதிர்ந்தான் முடியன். ``நடுவில்தான் எதிரிகளின் 
வலினைைிகுந்த பனட அணிவகுத்து நிற்கிறது. அப்படியிருக்க, 

எண்ணிக்னகயில் ைிகைிகக் குனறந்த வரீர்கமளாடு 
பறம்புத்தனலவன் தனித்துப்மபாவது சரியல்ல’’ என்றான். 
``இப்மபாது முக்கியம், நீலனன ைீட்பது. நீயும் உதிரனும் 
அந்தக் மகாட்னடனய மநாக்கி முழு மவகத்மதாடு முன்மனறுங்கள். 
நடுவில் நிற்கும் இந்தப் னபரும்பனட உங்கனள மநாக்கி வராைல் 
நான் பார்த்துக்னகாள்கிமறன்’’ என்றான். முடியன், உதிரன், விண்டன் 
மூவரும் இனத ஏற்றுனகாள்ளவில்னல. ஆனால் உதிரமனா, 

விண்டமனா பாரினய ைறுத்துப் மபச முடியாது. முடியன் ைீண்டும் 
னசால்ல வானயடுத்தமபாது ``அங்மக பார்’’ என்றான் பாரி. அவன் னக 
நீட்டிய வடதினசனய அனனவரும் பார்த்தனர். 
 

னகாண்டுவந்த நான்கு யானனகளில் மூன்று யானனகனள 
முன்னங்கால்கனள ைண்டியிடனவத்து நிறுத்தினர் 
தந்தமுத்தத்துக்காரர்கள். ஒரு யானன ைிகவும் பின்னால் 

நின்றுனகாண்டிருந்தது. ``மவனல னதாடங்கிவிட்டது. உடமன 
அவ்விடம் மபா’’ என்றான் பாரி. அதன்பிறகு மபச இடம் ஏதுைில்னல. 
தங்களுக்கான வரீர்கமளாடு முடியனும் உதிரனும் அந்த இடம் 
வினரந்தனர்.  

 

மகாட்னடனயச் சுற்றி முந்நூறு யானனகனள அணிவகுத்து 
நிறுத்தியிருக்கும் அல்லங்கீரன், தன் எதிரிகள் மூன்று 
யானனகனள ைண்டியிடனவத்துக்னகாண்டிருப்பனத 
உற்றுப்பார்த்தான். அவனது யானனப்பனடக்குப் பின், 



னபருந்தளபதி ைாகனகன் தனது சிறப்பு வரீர்கமளாடு நின்றிருந்தான். 
சிறுவயது முதல் யானனப்மபாரில் பயிற்சினகாண்டு இனணயற்ற 

னபருவரீனாக வளர்ந்தவன் அல்லங்கீரன். யானனப்பனடயின் 
தளபதியாக நீண்டகாலம் இருந்த அவன், வயதானதால் அந்தப் 
பதவியிலிருந்து விலக்கப்பட்டான். ஆனாலும் யானனகளின் ைீதிருந்த 
காதலால் கட்டுத்தறியின் காவலனாகப் னபாறுப்மபற்று அந்தப் 

பணினயச் னசய்துவந்தான். எதிர்பாராைல் தட்டியங்காட்டுப் மபாரின் 
கனடசி நினலயில் மூமவந்தர்களின் யானனப் 

பனடக்கு அவன் தனலனை தாங்கும் நினல உருவானது. வாழ்வு 
முழுவதும் யானனப்மபாரிமல கழித்த அல்லங்கீரன், எதிர்பாராைல் 
தனக்குக் கினடத்த இந்த வாய்ப்னபச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்த 
மவண்டும் என நினனத்தான். ஆனால், ``மபாரிடமவண்டிய எதிரிகமளா 
மூன்று யானனகனள ைட்டுமை னகாண்டுவந்து ைண்டியிடனவத்து 
ஏமதா சடங்கு நடத்திக்னகாண்டு இருக்கிறார்கள். என்ன இதுனவன்று 
புரிவில்னல’’ என அலுத்துக்னகாண்டான். 
 

தந்தமுத்தத்துக்காரர்கள், மூன்று யானனகனளயும் முன்புறக் 
கால்கனள ைடித்து ைண்டியிடனவத்தபடி, அனவ ஒவ்னவான்றின் 
பின்புறக் குதத்திலும் வட்டவடிவ நீள்மூங்கினலச் னசருகினர். 
தாங்கள் குடுனவயில் னகாண்டுவந்த மூலினகச் மசர்ைானத்னத 
அதில் ஊற்றினர். அப்மபாது முன்புறம் நின்றிருந்தவர்கள் 

னநல்லிக்காய் அளவு உருண்னடகனள யானனகளின் அடிநாக்கில் 
னவத்தனர்.  
 

னதானலவிலிருந்து அனதப் பார்த்த பாரி, தாக்குதனலத் னதாடங்கும் 
மநரத்னதக் கணித்து உத்தரவிட்டான். குரல் மகட்ட கணம் விண்டன் 
குதினரவரீர்கமளாடு னதன்மகாடியில் இருக்கும் கவசவரீர்கனளத் 
தாக்க வினரந்தான். இருபுறமும் வரீர்கள் பிரிந்தவுடன், இருக்கும் 
சின்னஞ்சிறு பனடனயக்னகாண்டு முன்மன நிற்கும் மவந்தர்பனடனய 
மநாக்கி முன்மனறத் னதாடங்கினான் பாரி. 
 

தனது திட்டப்படி எதிரிகள் மூன்றாய்ப் பிரிந்துவிட்டனர் என்பனதப் 
பார்த்த கணம், னவற்றிக் கூச்சலிட்டார் னையூர்கிழார். அது 
வரீர்களுக்கும் னபருந்தினனவக் னகாடுத்தது. னவகுனதானலவிலிருந்து 
சின்னஞ்சிறு கூட்டம் முன்மநாக்கி ஓடிவந்துனகாண்டிருந்தது. 



வருகிறவர்கனள உருத்னதரியாைல் அழிக்கமவண்டும் எனக் 
காத்திருந்தனர் னபாதிய னவற்பனும் மசாழமவழனும்.  

 

விண்டன், னதன்மகாடினய மநாக்கி குதினரனய 
விரட்டிக்னகாண்டிருந்தான். முடியனும் உதிரனும் 
தந்தமுத்தத்துக்காரர்கனள வந்தனடந்தனர். கணமநரம்கூட காலம் 
தாழ்த்தாைல் உள்நுனழயமவண்டிய ைிகப்னபரிய னபாறுப்னப, 

தங்களிடம் பாரி னகாடுத்துள்ளான் என்னும் எண்ணமை சற்மற 
பதற்றத்னதக் னகாடுத்தது. ைிகைிகக் குனறந்த வரீர்களுடன் 
எதிரிகளின் னபரும்பனடனயத் தாக்க பாரி முன்மனறிக்னகாண்டி 

ருப்பது பதற்றத்னத மைலும் அதிகைாக்கியது. நீலனன ைீட்டவுடன் 
வினரந்துமபாய் பாரிமயாடு இனணய மவண்டும் எனத் துடிப்மபறி 
இருந்தான் முடியன்.  



 

மூலினகச்சாறு முழுவதும் ஊற்றப்பட்டவுடன் மூங்கினல உருவி 
எடுத்தனர். ைண்டியிட்ட முன்னங்கால்கள் மைனலழுந்தன. ஒவ்னவாரு 
யானனக்கு அருகிலும் அனவ ஒவ்னவான்றின் காலின் 
னபருநகக்கணுனவ ைிதித்தபடி வாய்க்குள் னகனய விட்டு நாக்னகப் 
பிடித்துக்னகாண்டு சரியான னபாழுதுக்காகக் காத்திருந்தனர், அந்தந்த 

யானனயின் பாகன்கள். அச்சனைன்பது துளிகூட இல்லாதவன் 
ைட்டுமை னசய்யக்கூடிய மவனல இது.  
 

யானனக்கு ைதம் உண்டானால் காடு தாங்காது என்பது, 

னபாதுவழக்கு. ஆனால், குட்டைதம், சரளைதம், உள்ைதம் என்று 
மூன்று வனக ைதங்கள் உண்டு. இந்த மூன்று வனக ைதங்கனளயும் 
பிற யானனனயக்னகாண்டும் பாகன்கனளக் 

னகாண்டும் ைாற்று நஞ்னசச் னசலுத்தியும் அடக்கலாம். ஆனால், 

இந்த மூன்றுக்கும் அப்பால் நான்காம் வனக ைதம் ஒன்று உண்டு. 
அதன் னபயர், எரிைதம். அந்த வனக ைதம் கண்டால், அந்த 
யானனனய எதிர்னகாள்ள எந்த உயிராலும் முடியாது. தனது 

நிழனலமய னகால்ல விரும்பும் ைதம் அதுதான். ைதம்பிடித்த ைற்ற 
யானனகள் பிளிறினால், அந்தக் காட்டில் ைனிதன் எங்கு இருந்தாலும் 
பிளிறல் மகட்ட கணத்தில் னககால்கள் தாமன பின்னிக்னகாள்ள கீமழ 
விழுவான். பிளிறலின் அதிர்வு ைனிதனின் உள்ளியக்கத்னத 
நினலகுனலயச்னசய்துவிடும். ஆனால், எரிைதம் கண்ட யானனயின் 
பிளிறனலக் மகட்டால் யானனமய கால்கள் பின்னி கீமழ விழும்.  
 

தந்தமுத்தத்துக்காரர்களால் யானனக்கு நான்கு வனகயான 
ைதத்னதயும் உருவாக்க முடியும். ைதமை யானனயின் முழு 
ஆற்றனலயும் னவளிப்படுத்தும். ைதமை யானனயின் ைிகச்சிறந்த 
குணம். அந்தக் குணத்னத யானனக்கு வரவனழப்பது 

தந்தமுத்தத்துக்காரர்களுக்கு ைட்டுமை னதரிந்த னசயல். 
 

யானனகளின் நாக்னகப் இறுகப் பிடித்திருந்த ஒவ்னவாருவனும், அது 
னபருகும் மவகத்னதக் கண்டு உள்ளுக்குள் நடுங்கத் னதாடங்கினர். 
முதலில் எரிைதம்னகாண்ட யானனயின் நாக்கு னபருகும். பிறகு 
அதன் முகம், கன்னம், துதிக்னக ஆகிய மூன்றும் னபருகும். நாக்கு 
னபருகி முடித்து முகம் னபருகத் னதாடங்கும் முன், அதன் தன்னை 
உணர்ந்து அனனவரும் விலக மவண்டும்.  



 

நாக்கு னபருக்கத் னதாடங்கியவுடன் அதிலிருந்து னகனயயும் காலின் 
னபருநகக் கணுவிலிருந்து தைது கானலயும் ஒமர மநரத்தில் 
விலக்கிக்னகாண்டு ஓனச எழுப்பியபடி அந்த இடம்விட்டு மூன்று 
பாகன்களும் ஓடத் னதாடங்கினர்.  
 

பாகன்கள் விட்டுவிலகிய கணம், மூன்று யானனகளும் தங்களுக்கு 
எதிரில் திரண்டிருக்கும் யானனக்கூட்டத்னத மநாக்கி ஓடத் 
னதாடங்கின. எரிைதத்துக்கான மசர்ைானம், உடல் முழுக்கப் 
பரவிக்னகாண்டிருந்தது. 
 

ைிகச்சில வரீர்கனள ைட்டுமை னகாண்டிருந்த பாரி, எதிமர நிற்கும் 
மவந்தர்பனடனய மநாக்கிச் னசன்றுனகாண்டிருந்தான். எவ்வளவு 
முயன்றும் மபானரத் தவிர்க்க முடியவில்னல. கடந்த ஆறு நாளாக 
எவ்வளவு முயன்றும் மபானர முடிக்க முடியவில்னல. இன்மறாடு 
எல்லாம் முடிவுக்கு வரமவண்டும். இனி பச்னசைனலத் னதாடனர 
மநாக்கி மவந்தர்களின் மவற்கம்புகள் ஒருமபாதும் நீளக் கூடாது 
என்ற முடிமவாடு முன்மனாக்கிச் சீறிக்னகாண்டிருந்தான் பாரி. 
 

எரிைதம் கண்ட யானனகள், தைது காதுகள், முகம், வால் ஆகிய 
நான்னகயும் நினலனகாள்ளாைல் ஆட்டின. பிளிறல் னதாடங்கும் 
முன்பு நடக்கும் னசயல் இது. தங்கனள மநாக்கி 
ஓடிவந்துனகாண்டிருக்கும் மூன்று யானனகளின் ைீதும் பாகன்கள் 

இல்னல. ஆயுதங்கள் ஏந்திய வரீர்கமளா, முகப்படாமைா கவசமைா 
இல்லாைல் வந்துனகாண்டிருக்கின்றன. ஆனால், `தன்னையும் 
மவகமும் ைிகவும் ைாறுபட்டதாக இருக்கின்றனமவ!’ என 
அல்லங்கீரனுக்குத் மதான்றியது. எனினும், னவறும் மூன்று 

யானனகளால் என்ன னசய்துவிட முடியும் என்ற எண்ணத்துடன் 
அவற்றின் வருனகனய எதிர்மநாக்கிக்னகாண்டிருந்தான். 
 

அமத ைனநினலமயாடுதான் னையூர்கிழார் நின்றுனகாண்டிருந்தார். 
மூன்றாகப் பிரிந்த பறம்புப்பனடயின் ைிகச்சிறிய பகுதி ைட்டுமை 
தங்கனள மநாக்கி வருகிறது. `வரும் பனடயில் குதினரகளும் 
இல்னல; வில்வரீர்களும் இருப்பதுமபால் னதரியவில்னல. பிறகு, எந்த 
நம்பிக்னகயில் அவர்கள் வந்துனகாண்டிருக்கிறார்கள்’ என்ற 

சிந்தனனயில் நின்றுனகாண்டிருந்தார். 



 

அதுவனர தந்தத்தின் மைமல துதிக்னகனய முறுக்கியபடி 
ஓடிவந்துனகாண்டிருந்த யானனகள், இப்மபாது துதிக்னகனய 
இருபக்கமும் முழுனையாக வசீத் னதாடங்கின. தனலனய ைறுத்து 
ஆட்டி, அனதவிட மவகைாக காதுகனள ஆட்டத் னதாடங்கின. 
யானனனய, ைனிதனால் வினரவாக நடக்கனவக்க ைட்டுமை முடியும்; 

ஒருமபாதும் ஓடனவக்க முடியாது. ஏனனன்றால், ஓடும் யானனயின் 
ைீது தூசுகூட நிற்காது; அப்புறம் ைனிதனால் எப்படி அைர முடியும்? 

யானன ஓடும் நிலத்தில் புற்கள் ைீது புள்ளினம் அைராது. யானன 
ஓடி ைனிதன் பார்ப்பது ைிகைிக அரிது. ைனிதன் பார்த்தனதல்லாம் 
பாகன்கள் யானனனய வினரவாக நடத்திச்னசல்வனத ைட்டும்தான். 
மபார்க்களத்திலும் அந்தக் காட்சிதான் னதன்படும். 
 

ஆனால், இப்மபாது அவர்களின் கண்களுக்கு எதிரில் 
வந்துனகாண்டிருக்கும் யானனகள் வினரவாக நடந்துவரவில்னல. 
நிலம் அதிர வந்துனகாண்டிருக்கின்றன. னபரும்பரப்பில் யானனகளின் 
ஓட்டத்னத முதன்முனறயாகப் பார்க்கின்றனர். அவற்றின் 
முதுனகலும்பு வனளவுகள் எம்பி இறங்கின. பார்த்துக்னகாண்டிருந்த 
அல்லங்கீரனுக்கும் அவர்களின் யானனகளின் ைீது இருக்கும் 
பாகன்களுக்கும் கண்களில் நடுக்கம் துளிர்க்கத் னதாடங்கியது. 
 

பாரினயத் னதாடர்ந்து சிறுபனட வந்துனகாண்டிருந்தாலும் அவனனச் 
சுற்றி ஓடிவந்த ஐவர், பாரிக்கான ஆயுதங்கமளாடு ஓடிவந்தனர். 
பாரியால் எதிரில் நிற்கும் னைாத்தப் பனடனயயும் அழித்னதாழிக்க 
முடியும் என பறம்புவரீன் ஒவ்னவாருவனுக்கும் னதரியும். ஆனால், 

எந்த ஆயுதத்தால் எப்படிப்பட்ட தாக்குதனல நடத்தப்மபாகிறான் 

என்பனதக் காண, உடன் ஓடிவரும் வரீர்கள் ஆர்வத்மதாடு 
இருந்தனர். 
 

ஒருவன், மூவினலமவலினனப் னபருங்கட்டாகத் தூக்கி 
வந்துனகாண்டிருந்தான். இன்னனாருவன், கண்டரக்மகாடரிகனள 
ஏந்திக்னகாண்டு வந்தான். வாள் வனககனளயும் வில்அம்பு 
வனககனளயும் இருவர் எடுத்து வந்தனர். இவர்கள் எல்லாம் 
ஒன்றுக்கு மைற்பட்ட ஆயுதங்கனள எடுத்துவந்தனர். ஆனால், 

இவர்கள் நால்வனரவிட பின்தங்கி ஐந்தாவதாக ஒருவன் 
வந்துனகாண்டி ருந்தான். காரணம், அவன் தூக்கிவந்த ஆயுதம். அதன் 



னபயர் எறுழ்தடி.  
 

அது தடிவனகனயச் மசர்ந்த ஆயுதம். அதன் தனலயில் இரும்புக் 
களிைண்னண உருக்கி உருனளயாய் வார்த்திருப்பர். அந்த 
உருனளயின் நடுப்பகுதியில் முனளவிடும் வினதயளவு இரும்பினால் 
ஆன ைழு எம்பி இருக்கும். தடிவனக ஆயுதனைல்லாம் தாக்கி 
அழிக்கும் தன்னைனயக்னகாண்டனவ. ஆனால் எறுழ்தடி, தாக்கும் 
ஆயுதைன்று; சினதக்கும் ஆயுதம். பானறமயா, னபருைரமைா, எதுவாக 
இருந்தாலும் எறுழ்தடியால் ஓரடி அடித்தால் சினதந்து னநாறுங்கும். 
இனணயற்ற வலினைனகாண்ட ைாவரீர்களால் ைட்டுமை னகக்னகாள்ள 
முடிகிற ஆயுதம் அது. 
 

மவந்தரின் பனடனய னநருங்கின யானனகள். எரிைதம் 
கண்னணக்கட்டியது. கருவிழினயச் சுற்றியுள்ள னவண்னை ைனறந்து 
மதன்நிறம் எய்தியது. மதன்நிறம் எரியத் னதாடங்கியது. உடலுக்குள் 
ஏமதமதா நிகழ்ந்தன. கும்பத்தின் உச்சியில் இருக்கும் 

ையிர்க்கற்னறகள் தீக்னகாழுந்துமபால் மைனலழுந்தன. பருத்து 
வஙீ்கிய துதிக்னகனயச் சுழற்றியபடி தனல உயர்த்திப் பிளிறத் 
னதாடங்கின. பத்து யானனயின் பிளிறல் ஒரு ைத யானனயின் 
பிளிறலுக்குச் சைைல்ல. பத்து ைதயானனயின் பிளிறல் ஒரு எரிைத 
யானனயின் பிளிறலுக்குச் சைைல்ல. காற்னறங்கும் பறக்கும் 
பறனவகள் கிடுகிடுத்தமபாது ஒன்னறத் னதாடர்ந்து ஒன்றாக மூன்று 
யானனகள் விடாது பிளிறின. மநற்றிரவு இறங்கிய இடிகளின் னைாத்த 
ஓனசயும் ஒன்றாய் இறங்கிக் 

னகாண்டிருந்தது. எரிைதப் பிளிறலின் மபமரானச, மவந்தர்பனட 
யானனகளின் உள்நரம்புகனள அதிரச்னசய்தது.  
 

பனடக்கு அருகில் வந்ததும், ஆயுதத்னத வாங்க பின்னால் 
வந்துனகாண்டிருப்பவனன மநாக்கி னகனய நீட்டினான் பாரி. ஒருவன் 
மூவினல மவனலயும் இன்னனாருவன் கண்டரக்மகாடரினயயும் தர 
முன்வந்தனர். அவற்னற ைறுத்து, இறுதியாக 

வந்துனகாண்டிருந்தவனிடம் இருந்து எறுழ்தடினய வாங்கினான் பாரி. 
 

மவந்தர்பனடயின் நடுவில் நின்றிருந்த னையூர்கிழார், `காததூரத்துக்கு 
அப்பால் இருக்கும் யானனப்பனடயின் பிளிறல் ஓனச, இதற்கு முன் 
மகட்டிராத அளவு இருக்கிறமத!’ என்ற நடுக்கத்மதாடு பார்த்துவிட்டுத் 



திரும்பினான். திரும்பிய கனம் யானனயின் தும்பிக்னகயால் அடித்து 
வசீப்படும் ைனிதர்கனளப்மபால, தனது பனடயின் முன்கள வரீர்கள் 
நாலா புறமும் வசீப்பட்டனர்.  
 

எரிைத யானனகள் அருமக வரும்மபாது, மவந்தர்பனட 
யானனகள்மைல் இருந்த பாகன்கனளயும் வரீர்கனளயும் வசீி 
அடித்துவிட்டு னவறினகாண்டு ஓடின. எந்த ஓர் உயிரினமும் தன் 
உயிர்காக்கும் னசயனல உச்ச ஆற்றமலாடுதான் நடத்தும். சிதறிய 

பனடயில் ஒன்னறனயான்று சரித்துக்னகாண்டு மைமலறியபடி ஓடின 
யானனகள்.  
 

யானனகமள சரிந்து விழும்மபாது ைனிதர்களால் என்ன னசய்ய 
முடியும்? அல்லங்கீரன் எக்கணம் தூக்கிவசீப்பட்டான் என்பது 
னதரியவில்னல. ைிதி பட்டு நசுங்கியமபாது அவனது விழினயான்று 
உருண்மடாடியது. 
 

கட்டுத்தறிக்குப் பழகிய யானனகள் காட்டுயானனகளின் முன் 
நிற்காது. இனவ, காட்டுயானனகள் ைட்டுைல்ல; எரிைதம்னகாண்ட 
யானனகள். இவற்றின் பிளிறல்கள் ைற்ற யானனகளின் 
நினனவுப்புலனில் இருக்கும் ஆதி அச்சத்னத விடாது கிளறுபனவ. 
அந்த ஓனசனய கணமநரம்கூட அவற்றால் மகட்க முடியாது. 
ஆனால், எரிைத யானனகமளா விடாது பிளிறக்கூடியனவ. ஆயிரம் 
வரீமுண்டா வாத்தியங்கனள ஒன்றாய் இனசத்தாலும் இவற்றின் 
பிளிறல் ஓனசக்கு முன்னால் அவற்றின் ஓனச சிறுத்து ஒடுங்கும்.  
 

மவந்தர்பனடனயத் தாக்கி முன்மனறினான் பாரி. உன்ைத்தம் ஏறிய 
யானனயின் தாக்குதனலவிட வலினையானதாக இருந்தது அது. 
எறுழ்தடியால் தாக்கப்பட்டவர்கள் யானன ைிதித்தால் எப்படி 
உருத்னதரியாைல் ஆவார்கமளா, அப்படி ஆனார்கள். அடிவாங்கிய 
மவகத்தில் தூக்கி வசீப்பட்டவனனத் தாண்டி அவனது தனசகள் 
மபாய் விழுந்தன. அனதப் பார்த்த ைற்ற வரீர்கள் ைிரண்டு ஓடத் 
னதாடங்கினர். 
 

பிளிறமலாடு முன்மனறி வந்த எரிைத யானனகளின் மவகம் கண்டு 
ைற்ற யானனகளால் ஓட முடியாது. விரட்டிவந்த மவகத்தில் 
முன்னால் னசன்ற யானன ஒன்றின் பின்கால் சப்னபயில் அடித்தது. 



அடிவாங்கிய கணமை கமுக்கட்னட உனடந்து கீமழ விழுந்தது அந்த 
யானன. விழுந்த யானனயின் கானலப் பிடித்து தூக்கிச் சுழற்றியது 
எரிைத யானன ஒன்று. 
 

கண்ணுக்கு அப்பால் தூக்கிவசீப்படும் வரீர்கனளப் பார்த்து 
னபாதியனவற்பனும் மசாழமவழனும் நடுங்கிப்மபாயினர். என்ன 
நடக்கிறது என்பனத அறிய, னையூர்கிழார் சற்மற முன்மனறி வந்தார். 
சினதயும் வரீர்களுக்கு நம்பிக்னகயூட்டும் னசாற்கனள உச்சரித்தபடி 
மவகைாக முன்மனறி வந்தவர், அருகில் னநருங்கியதும் எதிர்ப்பட்ட 

காட்சினயக் கண்டு உனறந்து நின்றார். எறுழ்தடினயச் 
சுழற்றிக்னகாண்டு முன்மனறியவன் பறம்பின் தனலவன் பாரி.  
 

அவனனப் பார்த்த கணம், நினனவின் புலனுக்குள் மூழ்கிக்கிடந்த 
ஆதி அச்சம் பறீிட்டு மைமல வந்தது. உள்நரம்புகள் அதிரத் 
னதாடங்கின. அவனது னககளால், நடுக்கத்னத ைீறி ஆயுதத்னத 
இறுகப்பற்ற முடியவில்னல. அவனது உள்ளியக்கம் 

நினலகுனலந்துனகாண்டிருந்தது.  
 

தட்டியங்காட்டில் எத்தனனமயா முனற பறம்புத்தளபதிகளிடம் 
தப்பிப்பினழத்தவன், பாரியின் எதிமர நின்று னகாண்டிருந்தான். 
அவனனப் பார்த்த மவகத்தில் நான்கு எட்டு முன்மனாக்கிப் 
பாய்ந்தான் பாரி. பாயும் மவகத்தில் எறுழ்தடி காற்னறக் கிழித்து 
முன்னகர்ந்துனகாண்டிருந்தது. 
 

ஆட்டுக்குட்டினயப்மபால யானன ஒன்று தூக்கி வசீப்படுவனத, 

னதன்மகாடியில் நின்றிருந்த மவந்தர்கள் மூவரும் பார்த்தனர். அந்த 
ஒரு காட்சி, அவர்களுக்குச் னசால்லமவண்டிய எல்லாவற்னறயும் 
னசால்லியது. மகாட்னடனயச் சுற்றி நிறுத்தப்பட்ட முந்நூறு 
யானனகளும் சினதக்கப்பட்ட புற்றிலிருந்து னவளிமயறும் 

கனறயான்கனளப்மபால ஓடிக்னகாண்டிருந்தன. குலமசகரபாண்டியன், 

தனது இரண்டாம் திட்டத்துக்கு ஆயத்தைாகத் னதாடங்கினான். 
`ஊறல்காட்னட மநாக்கி வந்துவிடு’ என தன் ைகனுக்குச் னசய்தினயக் 
கூற மூன்று வரீர்கனள னையப்பனடனய மநாக்கி அனுப்பினான். 
 

வடமகாடியில் நின்றிருந்த மவந்தர்பனடனயத் தாக்க அனுப்பப்பட்ட 
விண்டன், கடும்தாக்குதனல நடத்தினான். ஆனால், முன்னின்ற 



கவசப்பனட வரீர்கள் ைீது தனது சிறுபனடயால் னபரும்பாதிப்னப 
உருவாக்க முடியவில்னல. ஆனாலும் காலம்பனின் வருனகனயக் 
கணித்து அதற்மகற்ப தாக்குதனலத் னதாடுத்துக்னகாண்டிருந்தான். 
 

எரிைத யானனயின் தந்தத்துக்கு மவந்தர்பனட யானன எதுவும் 
சிக்கவில்னல. ஆனால், பாரியின் எறுழ்தடிக்குச் சிக்கினார் 
னையூர்கிழார். நடுங்கும் னககமளாடு பாரியின் ைீது வாள்னகாண்டு 
தாக்குதல் னதாடுக்க அவன் முற்பட்டமபாது, எரிைத யானனயின் 
காலில் கட்னடறும்பின் தனல நசுங்குவனதப்மபால் எறுழ்தடியால் 

நசுங்கியது னையூர்கிழாரின் தனல. 
 

குலமசகரபாண்டியன் பின்புறைாக நகர்ந்துனகாண்டிருப்பனதப் 
பார்த்தான் னசங்கனச்மசாழன். உசந்தன் தனலனையிலான நைது 
கவசப்பனட வலினையாக நின்று மபாரிட்டுக்னகாண்டிருக்கிறது. 
ஆனால், கருங்னகவாணன் இன்னும் வந்துமசரவில்னல. சூழலின் 
னைாத்தமும் அழினவ மநாக்கிப் மபாய்க்னகாண்டிருக்கிறது. 
யானனப்பனட சினதந்த கணமை நைது திட்டம் முழுனையும் 
மதால்வியனடந்துவிட்டது. தான் தப்பிப்பது ைட்டுமை இப்மபானதய 
மதனவ என உணர்ந்தான் னசங்கனச்மசாழன். ஆனால், அவனனச் 
சுற்றி நின்று னகாண்டிருந்த மசாழவரீர்கமளா ைிகைிகக் 
குனறவானவர்கமள. அவர்களின் உதவியால் பாதுகாப்பாக அந்த 
இடத்னதவிட்டு னவளிமயற முடியாது. அதுவும் அவனால் 
குதினரயில் உட்கார்ந்த நினலயில் வினரந்து னசல்ல முடியாது. 
எழுவனாற்றில் ஏற்பட்ட தாக்குதலால் அந்நினலனய அனடந்தான். 
மபாதிய வரீர்கள் சூழவிருந்து தப்பித்தால் ைட்டுமை உயிர்பினழக்க 
முடியும் என்ற நினலயில் தனது குதினரனய உதியஞ்மசரனல 
மநாக்கிச் னசலுத்தினான். 
 

யானனப்பனட சினதந்தனதப்மபால நடுவில் நின்றிருந்த 
னபரும்பனடயும் சினதயத் னதாடங்கியது. னையூர்கிழாரின் தனலனய 
நசுக்கித் தூக்கி வசீினான் பாரி. அத்துடன் அந்தப் னபரும்பனட, 

ஈரக்குனல நடுங்க உயிர்பினழக்கும் ஓட்டத்னதத் னதாடங்கியது. 
பாரினயச் சுற்றி நின்றவர்கள் னதானலவில் நிற்கும் 
மசாழமவழனனயும் னபாதியனவற்பனனயும் அனடயாளம்காட்டினர்.  
 

யானனப்பனட சிதறிய மவகத்தில் மகாட்னட அருகில் இருந்த 



வரீர்கனள மநாக்கி முடியனும் உதிரனும் பாய்ந்து முன்மனறினர். 
இந்தப் மபாரின் ைிக முக்கியைான பணிமய இனிதான் இருக்கிறது. 
சிறு கவனப்பிசமகா, மவகக்குனறமவா இருந்துவிடக் கூடாது. 
துல்லியைான தாக்குதலுக்கு ஆயத்தநினலயில் குதினரயில் 
வினரந்து னகாண்டிருந்தனர் முடியனும் உதிரனும். 
 

உதியஞ்மசரலிடம் னககள் குவித்துக் மகட்டான் னசங்கனச்மசாழன், 

``என்னன, இந்த இடம்விட்டு பாதுகாப்பாய் னவளிமயற்று.’’ 
 

மூன்றாம் நினலயில் நின்ற மவந்தர்பனடயில் அதிகம் இருப்பவர்கள் 
மசரவரீர்கமள. அதனால்தான் உதியஞ்மசரலிடம் உதவி மகட்டான். 
ஆனால், உதவியாகக் மகட்காைல், ``இனத நீ னசய்வதற்கு 
னகம்ைாறாய் நான் உனக்கு ஒன்று தருகிமறன்’’ என்றான். 
 

``மபார்க்களத்தின் கனடசிக் கணத்தில் உயிர்பினழக்கத் 
தப்பிச்னசல்வது பற்றி சிந்தித்துக் னகாண்டிருக்கும் நினலயில், நீங்கள் 
எனக்கு என்ன தந்துவிட முடியும்?’’ எனக் மகட்டான் உதியஞ்மசரல். 
 

தனக்கு அருகில் நின்ற மவளக்காரப்பனடனயச் மசர்ந்த வரீனன 
மநாக்கி னசங்கனச்மசாழன் னகனய நீட்ட, அவமனா பட்டுத்துணியால் 
சுற்றப்பட்ட ஓனலச்சுவடியின் கட்னடான்னற எடுத்துக் னகாடுத்தான். 
அனத, உதியஞ்மசரனல மநாக்கி நீட்டினான் னசங்கனச்மசாழன். 
 

`என்ன இது?’ என்று உதியஞ்மசரல் மகட்கும்முன் னசங்கனச்மசாழன் 
னசான்னான், ``பச்னசைனலயில் உள்ள பதினான்கு 
மவளிர்குலங்களும், தங்களின் வினலைதிப்புைிக்கச் னசல்வங்கனள 
காலம்காலைாக பாழி நகரில்தான் மசைித்துனவக்கின்றன. இன்னும் 
எத்தனன ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் அந்த இடமும் அதற்கான 
குறிப்புகளும் ைாறப்மபாவதில்னல. அந்த இடம் எங்கு இருக்கிறது 
என்ற குறிப்னப, காடர்கனளக்னகாண்டு அறிந்மதன். ைிகத் 
துல்லியைான இந்தக் குறிப்பின் அடிப்பனடயில் தான் நான் 
எழுவனாற்றின் மைல்முனன வனர னசன்றுவிட்மடன். ஆனால், அதன் 
பிறகு பாரியால் தாக்கப்பட்டு எனது பனட அழிந்தது. காடர்கள் 
உருவாக்கிய அந்தக் குறிப்பு இந்த ஏட்டில் இருக்கிறது. இந்தப் 
மபாரில் னவற்றினபற்றால், இனத பாண்டியனுக்கு வழங்கலாம் 
என்றிருந்மதன். ஆனால், மபாருக்குத் தனலனைதாங்கிய 



குலமசகரபாண்டியமனா நம்ைிடம் னசால்லாைமலமய இந்தக் 
களம்விட்டு அகன்றுனகாண்டிருக்கிறார். இனி, இது மசரர்களுக்குச் 
னசாந்தம். என்னிடம் இன்னனாரு படி இருக்கிறது. என்னறக்கானாலும் 
அந்தச் னசல்வத்னத மசரமனா, மசாழமனாதான் னகப்பற்ற மவண்டும்’’ 

என்று னசால்லி அனதக் னகாடுத்தான். 

 

உதியஞ்மசரலுக்கு னைய் சிலிர்த்தது. ``இது முன்னமை 
கினடத்திருந்தால் இந்தப் மபார்க்களத்துக்மக நான் வந்திருக்க 
ைாட்மடமன!’’ என்று அவன் னசால்லிக்னகாண்டிருக்கும்மபாது 
காலம்பனின் னபருங்குரல் மகட்டது. கருங்னகவாணன் 

ைாண்டுவிட்டான் எனத் னதரிந்த கணமை மவந்தர்களின் கவசப்பனட 
நினலகுனலயத் னதாடங்கியது. அந்தக் கணத்தில் விண்டன் எறிந்த 
ஈட்டி உசந்தனனக் குத்தித்தூக்கியது. 
 

பனட சிதறத் னதாடங்கினாலும் மசாழமவழன் தப்பி னவளிமயற 
முயலவில்னல. அவன் பாரினய எதிர்னகாள்ளமவ முனனந்தான். 
னபாதியனவற்பனும் அமத ைனநினலமயாடு பாய்ந்து முன்மனறினான். 
நாக்னகத் துருத்தி பல்னலக் கடித்தபடி வினரந்து வந்தான் 

மசாழமவழன். ஓங்கிய எறுழ்தடினய நிறுத்திவிட்டு 
கண்டராக்மகாடரினய வாங்கினான் பாரி.  
 

யானனப்பனடனய பறம்பினர் முழுனையாகச் சிதறச்னசய்துவிட்டனர் 
எனத் னதரிந்ததும், தளபதி ைாகனகன் தனக்கு வழங்கப்பட்ட 
இரண்டாம் திட்டத்னத நினறமவற்றும் முடிவுக்கு வந்தான். 
மகாட்னடக்குள் இருக்கும் நீலனின் தனலனய னவட்டி வசீிவிட்டுத் 
தப்பி னவளிமயறுவதுதான் அந்தத் திட்டம். ைாகனகன் தனது 

குதினரனயத் திருப்பி உட்மகாட்னடக்குள் நுனழய நினனக்கும்மபாது 
உதிரனின் விற்பனடயினரின் அம்புகள் சீறிப்பாய்ந்தன. 



கணமநரத்துக்குள் கணக்கில்லாத அம்புகள் முழுவினசமயாடு 
இறங்கின. ைாகனகன் உள்மள நுனழந்து நீலனன னவட்டிவிட்டுச் 
னசல்மவாைா அல்லது இப்மபாமத தப்பிச் னசல்மவாைா என ஒரு 
கணம் சிந்தித்தான். அப்மபாது முடியன் ைின்னல் மவகத்தில் 
மகாட்னடனய மநாக்கிப் பாய்ந்துனகாண்டிருந்தான்.  
 

தைக்கு முன்னால் னைாத்தப் பனடனயயும் அழித்துக்னகாண்டிருக்கும் 
பாரினய வழீ்த்தும் னவறிமயாடு மசாழமவழனும் னபாதியனவற்பனும் 
சூழந்து தாக்க முற்பட்டமபாது, அவர்களின் தாக்குதனலத் தடுக்க 
எந்தவித முயற்சியும் பாரி னசய்யவில்னல. அந்தத் தாக்குதல் 
சிறுபிள்னளத் தனைாகத் மதான்றியது. மசாழமவழன் வசீிவந்த 
வானள கண்டராக்மகாடரியால் தட்டிவிட்ட மவகத்தில் அவன் 
கழுத்தில் னகாடுத்து வாங்கினான் மகாடரினய. கண்டராக்மகாடரியின் 
கூர்னை, ைனலமவம்பின் முண்னடமய னவட்டி இறங்கக்கூடியது.  
 

அறுத்து இழுக்கப்பட்ட மகாடரியின் மவகத்தில் மசாழமவழனின் 
தனல கண்ணினைக்கும் மநரத்தில் சரிந்தது. தனது குதினரக்கு 
முன்னால் உருண்டு வந்த மசாழமவழனின் தனலனயப் பார்த்து 
ைிரண்ட னபாதியனவற்பன், தான் என்ன னசய்யலாம் எனச் சிந்தித்தக் 
கணத்தில் அவனது னநஞ்சுக்குழிக்குள் இறங்கியது 

கண்டராக்மகாடரியின் னகப்பிடி முனன. 
 

னவளியில் நின்று மபாரிட்டுக்னகாண்டிருக்கும் ஒரு வரீன்கூட 
மகாட்னடக்குள் நுனழயக் கூடாது என்பதில் ைிகத் தீவிரைாக 
இருந்தான் உதிரன். அவன் வசீிய அம்புகள் மகாட்னடவாயிலின் 
அருமக ஒருவனரயும் நினலனகாள்ளச் னசய்யவில்னல. அனதயும் 
ைீறி ைாகனகன் உள்மள நுனழய முயன்றான். 
 

குதினரயில் பாய்ந்து வந்துனகாண்டிருந்த முடியனின் கண்கள், 

மகாட்னட வாசலில்தான் நினலகுத்தி இருந்தன. ைாகனகன் 
மகாட்னடக்குள் நுனழயும் கணத்தில் அவனது கவசத்னதத் 
துனளத்துக்னகாண்டு உள்நுனழந்தது முடியனின் ஈட்டி. மவந்தர்களின் 
கனடசி முயற்சினய பறம்பின் குடிமுடியன் குத்திச்சாய்த்தான். 
 

காலம்பன் னபரும் உறுைமலாடு வந்து கவசப்பனடனயத் தாக்க 
முயலும்மபாது மவந்தர்கள் மூவரும் னவளிமயறி இருந்தனர். 



 

முடியன் முழுமவகத்மதாடு உள்மள நுனழயும் வனர அவனுக்குப் 
பின்னால் இருந்த உதிரனின் பனட, இனடவிடாது அம்புகனளப் 
பாய்ச்சியபடி இருந்தது. நடுவில் நின்ற பனட முற்றிலுைாகச் சிதறி 
ஓடிக்னகாண்டிருந்தமபாது, முடியன் மகாட்னடக்குள் நுனழந்தான். 
 

நுனழந்த கணம் அவன் எழுப்பிய சீழ்க்னக ஓனச, எங்கும் 
எதினராலித்தது. 
 

பாரியும் காலம்பனும் விண்டனும் தங்கனள எதிர்த்து நிற்கும் 
வரீர்கள் யாரும் இல்லாத களத்திலிருந்து சீழ்க்னக ஓனச மகட்ட 
மகாட்னடனய மநாக்கி ஓடிவரத் னதாடங்கினர். 
 

இந்த ஓனசக்காகக் காத்திருந்த தந்தமுத்தத்துக் காரர்கள் தனிமய 
நிறுத்தியிருந்த நான்காம் யானனனய, மகாட்னட மநாக்கி அனழத்துச் 
னசன்றனர். 
 

பகலின் பதினனந்தாம் நாழினக. கதிரவனின் னவப்பக்கதிர் 
நிலனைங்கும் ஒளிவசீிக் னகாண்டிருந்தது. காணும் இடனைல்லாம் 
எருக்கனள இனலகளும் னநருஞ்சி இனலகளும் குருதினய 
ஏந்தியிருந்தன. 
 

எங்கும் ைனிதக்கதறல் எதினராலித்தது. குத்திச் சாய்க்கப்பட்ட 
குதினரகளும் யானனகளும் ஈனக்குரலில் ஒலினயழுப்பின.  
 

எரிைதம்னகாண்ட யானனயாலும் எறுழ்தடி னகாண்ட பாரியாலும் 
நடுங்கிய நிலம், உச்சிப்னபாழுதில் நினலனகாள்ளத் னதாடங்கியது.  
 

நான்காம் யானன, மகாட்னடனயவிட்டு னவளிமயறத் னதாடங்கியது. 
அதன் கழுத்தில் தந்தமுத்தத்துக்காரன் உட்கார்ந்திருந்தான். முதுகில் 
இலவம்பஞ்சால் சிறு நார்னகாண்டு பின்னப்பட்ட 
விரினைத்னதயின்மைல் நீலன் அைர்ந்திருந்தான். அவன் பின்மன, 

முதுகின் மைல்நினலயில் பாரி அைர்ந்திருந்தான்.  
 

நீலனின் இடதுகாலின் காயம் ைிக வலினையானதால், 

முழுப்பிடிைானமும் கினடக்கவில்னல. யானனயின் அனசவுக்கு ஏற்ப 
பின்னால் அைர்ந்திருந்த பாரியின் இடதுமதாளில் சாய்ந்தபடி 



இருந்தான் நீலன். 
 

யானனனயத் னதாடர்ந்து முடியன், காலம்பன், உதிரன், விண்டன் 
ஆகிமயாரும் பறம்புவரீர்களும் ஏந்திய ஆயுதங்கமளாடு 
வந்துனகாண்டிருந்தனர். 
 

தகிப்மபறிய கண்களும் சீற்றம் குனறயாத முகமுைாக இருந்த 
பாரிக்கு, நீலன் மதாளில் சாய்ந்த கணத்திலிருந்து னவப்பம் குனறயத் 
னதாடங்கியது. னசந்மதன் நிறத்தில் எரிந்துனகாண்டிருந்த அவனது 
கண்கள் னவண்னைனகாள்ளத் னதாடங்கின. எரிைதம் இறங்கத் 
னதாடங்கியது.  
 

அவர்களுக்கு முன்மன கிழக்கும் மைற்குைாக நீண்டுகிடந்த 
பச்னசைனலத் னதாடர், தன் பிள்னளகளுக்காகக் னகவிரித்துக் 
காத்திருந்தது. நடந்துனகாண்டிருந்த யானனயின் தந்தத்தின் ைீது 
தும்பி ஒன்று வந்து அைர முயன்றது.  
 

குனிந்து அனதப் பார்க்க முயன்ற பாரி, பறனவ ஒன்றின் ைாறுபட்ட 
ஓனசனயக் மகட்டு தனலநிைிர்ந்து பார்த்தான். 
 

அவனது தனலக்கு மைமல காரைனலனய மநாக்கி 
ஓனசனயழுப்பியபடி பறந்து னகாண்டிருந்தது கருங்கிளி. 
 

- பறம்பின் குரல் ஒலிக்கும்... 
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இன்று முழுநிலவு நாள். னகாற்றனவயின் கூத்துக்களம் மநாக்கிப் 
பறம்புைக்கள் குவியத்னதாடங்கினர். குருதியாட்டுவிழா 
னதாடங்கவிருந்தது. மபாரின் இழப்புகனள னவற்றியின் 
ைகிழ்வுனகாண்டு மைவும் விழா இது. மபார்த்னதய்வைான னகாற்றனவ 
தனது பசியாறி ைகிழ்ந்திருப்பாள். அவளின் ைகிழ்னவ பறம்புநாட்டுப் 
னபண்களின் ைகிழ்வாக ைாற்றுவமத இத்திருவிழா.  

 

மூமவந்தர்களுக்கு எதிராகப் மபார் னதாடங்கும்முன் னகாற்றனவக்கு 
நீராட்டுவிழா நடந்தது. அவ்விழாவின்னபாழுது நினறசூல்காரியின் 
வயிற்றில் உள்ள கருவுக்கு வாக்களித்தாள் னகாற்றனவ. 
இம்ைண்னண அடுத்த தனலமுனறக்குக் காத்தளிப்மபன் என்று அவள் 
னசால்லிய னசால் இன்று ைலர்ந்துள்ளது. வாக்கினனக் 
காத்தளித்த னகாற்றனவக்கு நன்றிகூறும் னபருவிழா இது. 
 

இழப்னபயும் வலினயயும் கண்ணனீரயும் கடந்தால் 
ைட்டுமை மைமடறி வந்து நன்றி னசால்ல முடியும். 
இக்காடு காக்கப்பட்டது; இப்பறம்பு காக்கப்பட்டது. 
நிலனைல்லாம் காக்கப்பட்டதன் அனடயாளைாய்ச் சிலிர்த்து 
நிற்கின்றன. இவ்வளவும் காக்கப்பட்ட நினலயில் எனது இழப்னப 



நினனத்து ைட்டுமை வருத்தப்பட்டுக்னகாண்டிருக்க முடியாது. 
இக்காப்பிற்கானமத அவ்விழப்பு. எனமவ, இழப்பினனத் 
தன்னுள்ளிருந்து பிய்த்து எடுப்பதும் எடுத்த இடத்தில் பக்கு மைவப் 
புதுத்மதால் பரவி விரிவதுமை மதனவ. 
 

வரீர்களின் குருதியில் மதாய்ந்த துணிகள் தீபங்களில் திரியாய் 

எரிந்துனகாண்டிருந்தன. பந்தங்களில் ஒளிவசீிக்னகாண்டிருந்தது. 
எரிந்து ைனறதலும். ஒளிர்ந்து அடங்குதலுமை வாழ்வு. இருனள 
விலக்கத்தான் முடியும்; அழிக்க முடியாது. ஒளினகாண்டு 
கண்டறியப்படும் உண்னை அதுதான். ைரணமும் அப்படித்தான்.  
 

னகாற்றனவயின் கூத்துக்களம் மநாக்கி வழினயங்கும் தீபங்கள் 
ஏற்றப்பட்டிருந்தன. எல்லாம் ஒளிவசீும் வரீ நினனவுகள். சுடனரத் 
னதாட்டுவணங்கியபடி கூட்டங்கூட்டைாய் ைக்கள் கூத்துக்களம் 
மநாக்கி வந்தவண்ணமை இருந்தனர். பறம்பின் அத்தனன 
ஊர்களிலிருந்தும் சாரிசாரியாய் வந்துனகாண்டிருந்தனர். குருதியாட்டு 
விழா னதாடங்குவதுதான் இன்று; முடிவது என்னறன யாராலும் 

கணிக்கமுடியாது. காட்டில் எத்தனன வனகக் கள்ளுண்மடா 
அத்தனனனயயும் குடித்து, கறிவனககனள விடாது கடித்துண்டு, 

ஆட்டமும் பாட்டுைாய் இவ்விழா பலநாள்கள் நீடிக்கும்.  

 

பறம்பின் னதன்னனல்னலயிலிருந்து வடனவல்னலவனர உள்ள 
ஊர்கள் அனனத்தும் ஒமர மநரத்தில் வந்து திரும்ப முடியாது. 
எனமவ, ைக்கள் இரவும் பகலுைாக நாட்கணக்கில் வந்துனகாண்மட 
இருப்பர். உள்ளங்னகயில் பிடித்து னவத்திருக்கும் ைணல் 
ஆற்றுநீருக்குள் கனரந்து ைனறவனதப் மபால விழா ைகிழ்வில் 
கண்ணரீ்த்துளி தனது மபாக்கில் ைனறயும். அதுவனர குருதியாட்டு 



விழா னதாடரும்.   
 

னகாற்றனவயின் கூத்துக்களத்தின் நடுவில் னவக்கப்பட்டுள்ள 
வட்டப்பானனயில் நினறநீர் தளும்பியிருக்கும். ஈன்னறடுத்த 
குழந்னதனய அப்பானன நீரில் ைிதக்கவிட்டபடி எள்முனனயால் 
அதன் ைார்பினனக் கீறுவர். துளிர்த்து மைனலழும் னசங்குருதி நீரில் 
பரவியபடியிருக்க குழந்னதனய னவளியில் எடுத்துவிடுவர். பின்னர், 

னசந்தினனனயக் குருதிமயாடு கலந்துனவப்பர். பிள்னளனய 
ஈன்னறடுத்த தாய் அக்குருதிச்மசாற்றினனப் பினசந்து 
னகாற்றனவக்குப் பனடயலிடுவாள். ைறுதனலமுனறக்கு ைண்னணயும் 
ைக்கனளயும் காத்தளித்தவளுக்குப் புதிய ைனிதர்களின் 
குருதினகாண்டு னசய்யும் நன்றிக்கடன் இது. குருதிச்மசாறு 

ஊட்டப்பட்டவுடன் துணங்னக ஆட்டம் னதாடங்கும். 
 

 

மபார்த்துணங்னக னகாற்றனவக்கு உரியது. குரனவ ஆட்டம்மபால 
ஆணும் னபண்ணும் தழுவியாடும் ஆட்டைல்ல இது. னவறினகாள் 
ைாந்தர் சினந்தாடும் னவற்றிக்கூத்திது. முழவுதான் துணங்னகக்குரிய 
இனசக்கருவி. அதனுடன் ஆனனப்பனறனய ைட்டும் 

இனணத்துக்னகாள்ளலாம். இருமளறிய கணத்தில் எவ்வியூரின் 



மைற்பானறயிலிருந்து னைாந்னதக் குடமுழவம் இனசக்கப்படத் 
னதாடங்கியது. குலநாகினிகள் கூத்துக்களம் மநாக்கிப் புறப்பட்டதன் 
அனடயாளம் அது. 

நாகினிகளின் முன்மன னவறினகாள் பானவயர் சுழன்றாடுவர். 
அவர்கள் அணிந்துள்ள ைானலகளில் உள்ள ைலர்கள் முற்றிலுைாக 
உதிர்ந்துவிழும் வனர சுழன்றாடுவர். எதிரிகளின் கபாலமைந்தி சிலர் 
ஆடிவருவர். கபாலக்கூத்துக்கு ைணிமுரசம் முன்னசல்லமவண்டும். 
னவற்றியின் உச்ச ஆட்டம் அது. ஒவ்னவாரு தினசயிலிருந்தும் 

ஒவ்னவாரு வனகயான ஆட்டத்மதாடு கூத்துக்களம் மநாக்கி 
வந்துனகாண்டிருந்தனர் னபண்கள். கானடங்கும் 
ஒளிசிந்திக்னகாண்டிருந்த முழுநிலவுக்குக் மகட்டுத்திரும்பியது 
துணங்னகக்கான முழனவாலி. நள்ளிரவு வனர னவறியாட்டம் ஆடி 

வந்துனகாண்மட இருந்தனர் ைக்கள். மூமவந்தர்கனள னவன்று 
முடித்த னவற்றிவிழானவ ஆடித்தீர்க்க இருகால்கள் மபாதவில்னல.  
 

நாகக்கரட்டின் மைமல பறம்புப்பனடகள் தங்கியிருந்தன. ஆனால், 

அவற்றுக்குப் பின்னால் இரலிமைட்டின் குனககளில் முதுமவலன் 
இருந்தான். அதற்கு மைல் காரைனலயின் உச்சிமுகட்டுக்குச் சற்மற 
கீழ்நினலயில் இருந்தபடி மபாரினன முழுனையாகப் 
பார்த்துக்னகாண்டிருந்தனர் னபண்கள். கீமழ, தட்டியங்காட்டில் 

மபாரிடும் பறம்பு வரீர்கள் னபாதுப்பனடயாகத் னதரிவர். தனித்த 
உருவம் னதரியாது, எந்த ஒருவனனயும் அனடயாளங்கண்டுவிட 
முடியாத உயரத்தில் அவர்கள் இருந்தனர். தட்டியங்காட்டுத் 
தாக்குதலின் தன்னைனயயும், குளவந்திட்டிலிருந்து பாரி உத்தரவு 
எழுப்புவனதயும் நாகக்கரட்டிலிருந்து வாரிக்னகயன் 
ஒலிக்குறிப்புகனள அனுப்புவனதயும் அவர்கள் உச்சியிலிருந்து 
பகனலல்லாம் பார்த்துக்னகாண்டிருந்தனர். 
 

இரவானதும் யாராவது ஒருத்தி ஒப்பாரிப் பாடனலப் பாடுவாள். 
அந்தப்பாடல் னபயர் அனடயாளைற்று, உருவ அனடயாளைற்று 
வரீத்னத ைட்டுமை உருவகப்படுத்தி இருந்தது. எதிரிகனள 
கணக்மகயில்லாைல் னகான்றழித்த பறம்புவரீன் குருதினபருக 
ைண்ணில் ைாண்டுவிழுவனதப் பற்றிய பாடலது.  அப்பாடலில் 
பாடப்படும் வரீன் தன் கணவனாகமவா, ைகனாகமவா, காதலனாகமவா, 



தந்னதயாகமவா, உடன்பிறந்தவனாகமவா இருப்பாமனா என்ற 
எண்ணம்வராதவர்கள் யாரும் இருக்க ைாட்டார்கள். எல்மலாரும் 
எல்மலாரின் ைரணத்னதயும் ைன அளவில் ஒவ்மவார் இரவிலும் 
சுைந்து கடந்து னவளிவந்து னகாண்டிருந்தனர். வரீர்களின் குருதி 
னபண்களின் னககளில் இரனவல்லாம் படிந்திருந்தன. 

 

எவ்வளவு னகாடிய தாக்குதல் நடந்தாலும் யார் இறந்தாலும் 
அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட எல்னலனயத் தாண்டிக் கீமழ 
மபாகக்கூடாது. கரியனூர் னபரியாத்தாதான் எல்னலக்காவலாக 
நின்றிருந்தாள். இளவயதுக்காரிகள் சில மநரங்களில் துக்கம் 
தாங்காைல் நான் மபாய்ப் பார்க்கமவண்டும் என்று துடித்துப் 
புறப்படுவார்கள். அவர்கனளனயல்லாம் தடுத்தாட்னகாள்ள மவண்டும். 



காரைனலயின் மைல்விளிம்பில் னபண்களின் கண்ணரீ், 

உருளமுடியாத னபரும்பானறயாக உருத்திரண்டு நின்றிருந்தது. 
பால்கட்டிய ைார்னபன நீர்கட்டி நின்றன விழிகள். 
 

ஆறாம் நாள் நள்ளிரவு கூவல்குடியினர் எழுப்பிய ஓனச 
ைனலனயங்கும் எதினராலித்தது. ஆறுநாட்களும் இறந்த யாருனடய 
னபயரும் அறிந்திராத னபண்கள் மதக்கனின் ைனறனவக் 
கூவல்குடியினர் னசால்லக்மகட்டு நடுங்கிப்மபாயினர். அதுநாள் வனர 
யானரயும் எல்னலதாண்ட விடாைல் காத்து நின்ற கரியனூர் 
னபரியாத்தா தனலயிலும் ைார்பிலும் அடித்துக்னகாண்டு, 

எல்னலதாண்டி இரலிமைட்டினன மநாக்கி ஓடத் னதாடங்கினாள்.  
 

அவனளப் பிடித்து நிறுத்துதல் எளிய னசயலன்று. எல்மலாரும் 
எவ்வளமவா முயன்றும் அவனள நிறுத்த முடியவில்னல. நாகினிகள் 
யாரும் இங்கில்னல. அவர்கள் எல்மலாரும் எவ்வியூரில் இருந்தனர். 
னபரியாத்தானவ யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்னல. மதக்கனின் 
ைரணத்னதத் தாங்கிக்னகாள்ளும் திடம் பறம்பில் யாரிடமும் 
இல்னல. இம்ைனலயின் மபராசான் மபார்க்களத்தில் ைாண்டான் 
என்பனத எப்படி நம்புவது? னபண்கள் ஏது னசய்வனதன்று னதரியாைல் 
திணறி நின்றனர்.  

 

“இங்குள்ள னபண்கள் எல்மலாருக்கும் தாய் நீ. ைார்பில் அடித்து நீ 
கதறுவனத இளம்பிள்னளகள் எப்படித் தாங்குவார்கள்? மதக்கன் 
னதய்வத்துக்கு நிகரானவன். அவனது ைரணத்னத ைனிதர்களான 
எங்களால் எப்படித் தாங்கமுடியும்? எங்கனள ஆற்றுப்படுத்தமவண்டிய 
நீமய எல்னலனயத் தாண்டினால் ைற்றவர்களால் என்ன 

னசய்யமுடியும்? துக்கத்னத வாயால் னசால்லித் துடித்தழு. அனத 
விடுத்து எல்னலதாண்டி முன்னகராமத” என்று எவ்வளமவா 
னசால்லிப்பார்த்தனர். ஆனால், அவனள யாராலும் 



தடுக்கமுடியவில்னல.   
 

இறங்கிக்னகாண்டிருந்த அவனள மநாக்கி இறுதியாக இறங்கிவந்தாள் 
ஆதினி. என்ன னசால்லிப் னபரியாத்தானள நிறுத்தப்மபாகிறாள் 
என்பதறியாது ைற்ற னபண்கள் பார்த்துக்னகாண்டி ருந்தனபாழுது, 

அவளருகில் னசன்று ஆதினி னசான்னாள். “ையிலாவுக்கு வலி 
கூடியிருக்கிறது. குழந்னத பிரண்டிருக்கும் என்று நினனக்கிமறன். 
வந்து எடுத்துக்னகாடு.” 

 

அதிர்ந்து நின்றவள் கண்ணனீரத் துனடத்தபடி, எல்மலானரயும் 
விலக்கிக்னகாண்டு “ஏம்ைகமள…!” எனக் கத்தியபடி ையிலானவ 
மநாக்கி ஓடினாள் னபரியாத்தா. 
 

நிலவின் ைஞ்சள் ஒளியில் காமட ஒளிர்ந்துனகாண்டிருந்தது. 
கூத்துக்களம் மநாக்கித் தன் பிஞ்சுைகனவத் தூக்கிவந்தாள் ையிலா. 
அவனளச்சுற்றி எண்ணற்ற மதாழிகள் இருந்தனர். ஆனாலும் 
அங்கனவதான் அவனள முன்னடத்தி வந்தாள். ஆதினியும் ைற்ற 

னபண்களும் அவளின் வருனகனய எதிர்பார்த்துக் கூத்துக்களத்தில் 

காத்திருந்தனர்.  
 

ஆண்கள், னபண்களுக்கு அப்பால் நின்றிருந்தனர். விரிபலனகயில் 
நீலன் அைர்ந்தி ருந்தான். காயங்கள் இன்னும் முழுனையாக 
ஆறவில்னல. அவனது வலப்புறம் கபிலர் அைர்ந்திருந்தார். இடப்புறம் 
முடியன் அைர்ந்திருந்தான். அவர்களுக்குப் பின்னால் உதிரனும் 
விண்டனும் நின்றிருந்தனர். காலம்பன் ைற்ற னபரியவர்களுடன் 

எதிர்த்தினசயில் அைர்ந்திருந்தான். முன்னும் பின்னுைாக, 

பறம்னபங்குைிருந்து வந்த கூட்டம் னைாய்த்துக்கிடந்தது. 

 

கூத்துக்களத்தின் நடுவிலிருந்த வட்டப்பானனயில் நினறநீர் 

தளும்பிக்னகாண்டிருந்தது. அருகில் வந்த ையிலா நீருக்குள் தன் 
ைகனவ னைள்ள உள்ளிறக்கினாள். னபண்கள் குலனவயிடத் 



னதாடங்கினர். பறம்புக்கு ஆசானான மதக்கன் இல்லாததால் முடியன் 
எழுந்துவந்தான். விரல் இடுக்கிலிருந்த எள்முனனனகாண்டு ைகவின் 
ைார்பில் சிறுகீறனல உருவாக்கினான். குழந்னத அவனனப்பார்த்து 

வறீிட்டனபாழுது குருதி நீருக்குள் கலந்திருந்தது. குலனவனயாலி 
எங்கும் னபருக ைகனவ பானனயிலிருந்து மைனலடுத்தாள் ையிலா. 
மதாழிகள் னசந்தினனனயக் கூனடயில் னகாண்டுவந்தனர். அதனன 
இருனககளிலும் அள்ளி, குருதிநீரில் கலந்தாள். குலனவனயாலி 
மைலும் கூடியது. மபார்க்களத்தில் ைாண்மடாரின் குருதினகாண்டு 
பினசயப்படும் பலிச்மசாறது. நான்கு முனற னககளால் அள்ளிப் 
மபாட்டவள். ஐந்தாம்முனற தினனனய அள்ளும்னபாழுது, “மவண்டா. 
அவ்வளவுதான் இருக்கும்” என்று னசால்லிவிட்டு, தனது இடம் மநாக்கி 
நகர்ந்தான் முடியன்.  
 

வரீன் ஒவ்னவாருவனின் குருதியாலும் ஒவ்னவாரு தினனனயப் 
பினசந்து னகாற்றனவக்குப் பலிச்மசாறிடும் நிகழ்விது. இறந்த 
வரீர்களின் எண்ணிக்னகனயக் கணக்கிட்டு நான்கு பிடிமயாடு 
நிறுத்தினான் முடியன். பினசந்து முடித்து பலிச்மசாற்றினனக் 

னகாற்றனவக்குக் னகாடுக்கும் சடங்கு னதாடங்கியது. குருதியாட்டு 
விழா அதன் உச்சத்னத னநருங்கியது. குலனவனயாலி மைலும் 
மைலும் கூடியபடியிருக்க ையிலா பலிச்மசாற்றினன எடுத்து 
னகாற்றனவயின் அடிவாரத்தில் வசீத் னதாடங்கினாள்.  
 

வசீிய கணம் மபார்த்துணங்னகக்கான முழவின் ஒலி பறீிட்டு 
எழுந்தது. குலனவ ஒலியும் முழவின் ஒலியும் இனணந்து 
இருட்னடயும் காட்னடயும் ைிரட்டிய மவனளயில் னபண்களின் 
துணங்னக ஆட்டம் னதாடங்கியது. மபார்த்துணங்னகக்கான 
ஆட்டத்தில் ஒவ்னவாரு னபண்ணாக ஆடத் னதாடங்கினர். 
ஆட்டத்தினூமட பலிச்மசாற்றினன அள்ளி, னகாற்றனவனய மநாக்கி 
வசீினர் னபண்கள். புதுைகவின் குருதியால் னகாற்றனவக்கு 

நன்றினசால்லல் இது.   
 

ைனதின் ஆழத்தில் உனறந்துகிடக்கும் துயரத்தின் வலினயப் 
பிடுங்கினயறிய வலினைனகாண்டு ஆடினர். மநரைாக ஆக முழவின் 
ஓனசயில் காடு நடுங்கியது. அப்மபாது ஆனனப்பனற முழங்கத் 
னதாடங்கியது. அணங்குகள் இறங்கத் னதாடங்கினர். னவறினகாள் 



பானவயர் சுழன்றாடினர். துணங்னகயாடும் னபண்களிடைிருந்து 
விலகி நின்று வணங்குதமல ைரபு. கூட்டம் முழுனையாக விலகி 
நிற்கமுடியாைல் திணறிக்கிடந்தது. வந்திருந்த னபண்கள் எல்மலாரும் 
ஆடத் னதாடங்கினர். 

 

அவர்கள் ஒவ்னவாருவருக்குள்ளும் ஓர் அணங்கு இறங்கி ஆடத் 
னதாடங்கியது. ஆட்டத்தினூமட குலநாகினிகள் தனித்து எழுப்பும் 
குலனவனயாலி மைனலழ, கூட்டம் இடங்னகாடுத்து விலகியது. 
அவ்னவாலி மகட்டதிலிருந்து முழவுகளின் ஓனச சிறிதுசிறிதாகக் 
குனறயத் னதாடங்கியது. அணங்கிறங்கியவர்களும் தங்களது 

ஆட்டத்னதக் குனறத்தனர்.  
 

பலனகயில் உட்கார்ந்திருந்த கபிலர் என்ன நடக்கிறது என்பனத 
அறிய எட்டிப்பார்த்தார். குலநாகினிகளின் நடுமவ நீராடி 
மைனலல்லாம் குருதி பூசியபடி வந்துனகாண்டிருந்தான் மவள்பாரி. 
கூட்டத்தின் ஓனச நன்றாகக் குனறந்தது. அவன் வந்து 
கூத்துக்களத்தின் நடுமவ நின்றான். முழவுகளின் ஓனச முழுவதுைாக 
நின்றது.  
 

உட்கார்ந்திருந்த கபிலருக்கு அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று 
னதளிவாகத் னதரியவில்னல. எழுந்து நின்றார். பாரியின் னககளில் 
வில் இருந்தது. குருதியாட்டு விழாவுக்கு ஏன் வில்மலந்தி 
வந்துள்ளான் பாரி என்பது கபிலருக்குப் புரியவில்னல. குலநாகினிகள் 
அம்னபான்னற அவன் னககளில் னகாடுத்தனர். அதன் முனனயில் 
பூச்சூடி இருந்தது. அதனன வாங்கினான் பாரி. வாங்கிய கணம் 
அவனது உடல் சிலிர்த்து அடங்கியது. கண்கனள ஒரு கணம் 
மூடினான். அந்த அம்பு மதக்கன் தனக்குள் னசலுத்திக்னகாண்ட அம்பு.  
 

மதக்கனின் நினனமவாடு கண்கனளத் திறந்தனபாழுது குருதியின் 
நிறங்னகாண்டிருந்தன கண்கள். அவன் அம்பினன நாணில் பூட்டி 
இழுத்தான். குலநாகினிகள் குலனவனயாலி எழுப்பினர். னபண்கள் 



மபராசானன நினனத்து, னககனள உயர்த்திக் கதறினர். பாரி 

அம்பினன விடுவித்தான். னகாற்றனவ குடினகாண்டுள்ள 
ைரக்கூட்டத்துக்குள் அம்பு பாய்ந்து ைனறந்தது. ஆசான் தனக்குள் 
னசலுத்திக்னகாண்ட அம்பினன ைீண்டும் தனக்குள் 
னசலுத்திக்னகாண்டது பறம்பு. 
 

எழுந்த குலனவனயாலிமயாடு முழவின் ஓனச இனணந்துனகாண்டது. 
குலநாகினிகள் அடுத்து மூவினலமவலினனப் பாரியிடம் 
னகாடுத்தனர். மவலினன வாங்கினான் பாரி. எழுந்த ஓனச 

முன்னிலும் பலைடங்கு அதிகரித்தது. பாரியின் உடலில் ஒவ்னவாரு 
நரம்பும் வினசனயக்கூட்டியது. கண்கள் கலங்கின. ஒரு ைாவரீனனப் 
மபாற்றும் கணைிது. அவனது நினனனவ னநஞ்சில்  ஏந்தியபடி 
மூவினல மவலினனத் திருப்பிப்பிடித்து கூத்துக்களத்தின் 
முன்னிலத்தில் ஓங்கிக்குத்தி ைண்ணுள் இறக்கினான். நிலைிறங்கிய 
மவலின் னகப்பிடி அதிர்ந்து ஆடிக்னகாண்டிருக்க, அதற்குப் பூைானல 

சூட்டினர் நாகினிகள். இனி காலம் உள்ளவனர நடப்பட்ட 
மூவினலமவலின் வழி வணங்கப்படுவான் இரவாதன். 
 

மவலினன ஊன்றிய கணத்மதாடு அவ்விடம் நிற்கமுடியாைல் 
னவளிமயறி கபிலரின் அருகில் வந்தைர்ந்தான் பாரி. துணங்னக 
ஆட்டம் முன்னிலும் மவகங்னகாண்டது. முழவுகள் மபமரானசனய 
எழுப்பின. கூட்டம் கூடிக்னகாண்மடயிருந்தது. துணங்காடிய 
னபண்கனளத் தங்களின் இரு னககனளக்னகாண்டு விலக்கித் 
தள்ளினர் குலநாகினிகள். ஆனால், ஆடும்னபண்கள் எளிதில் 
நகர்வதாக இல்னல. மபனராலி எழுப்பிய குலநாகினிகள் அவர்கனளப் 
பிடித்துத் தள்ளி இடம் அனைத்துக் னகாடுத்தனர். 
 

அங்கு நடப்பனதப் பார்க்கக் கூட்டம் முண்டியடித்து முன்மனறியது. 
பாரி வந்ததும் அைர்ந்த கபிலர் ைீண்டும் எழுந்து நின்று பார்த்தார். 
இளம்னபண் ஒருத்தி தனிமய ஆடிக்னகாண்டிருந்தாள். ஆனால் 
துணங்னக ஆடும் ைற்ற னபண்கனளப்மபால அவள் 
ஆமவசங்னகாண்டு ஆடவில்னல. தனலனய ைட்டும் ஆட்டி ஆட்டி 
னைள்ள ஆடிக்னகாண்டி ருந்தாள். அவளுக்கு முன்னால் 
குலநாகினிகள் னககுவித்து மவண்டியபடி நின்று னகாண்டிருந்தனர். 
 

பார்த்துக்னகாண்டிருந்த கபிலருக்கு எதுவும் புரியவில்னல. 



சூழ்ந்திருந்த னபண்கள் மபமரானச எழுப்பினர். கூட்டத்தினரின் 
குலனவனயாலி மைலும் மைலும் பன்ைடங்காகியது. ஆடியவளின் 
முன்னால் பச்னசைண் சினலனயான்று னவக்கப்பட்டிருந்தது. 
இப்னபாழுதுதான் அது னவக்கப்பட்டிருக்க மவண்டும். அனதப் 

பார்த்தபடி நின்று அந்தப்னபண் ஆடிக்னகாண்டிருந்தாள். 
குலனவனயாலி மைலும் கூடியது. எந்நினலயிலும் கண்ணரீ் சிந்தாத 
குலநாகினிகள் னககுவித்துக் கண்ணரீ் ைல்க மவண்டி நின்றனர். 
 

கூட்டதினூமட அங்கு நடப்பது கபிலருக்குத் னதளிவாகத் 
னதரியவில்னல. சற்மற தனலனய நிைிர்த்தி எட்டிப்பார்த்தார். 
குலநாகினிகளின் மவண்டுதனல ஏற்று அப்னபண் ைண்சினலக்கு 
அருகிலிருந்த எனதமயா எடுக்கத் னதாடங்கினாள். நாகினிகள் 

குலனவயிடத் னதாடங்கினர்.  இதுவனர இல்லாத அளவு 
னவளிவந்துனகாண்டிருந்தது மபமரானச. எடுத்தவள் தன் காதுகளில் 
அனத அணிந்துனகாண்டாள். கூட்டத்திலிருந்த ஒவ்னவாருவரும் 
குலனவனயாலினயப் பன்ைடங்காக்கினர்.  
 

அவள் ைீண்டும் தனலனய னைள்ள ஆட்டத் னதாடங்கினாள். 
பின்புறைிருந்து பார்த்துக்னகாண்டிருந்த கபிலருக்கு நீண்டமநரங் 
கழித்துதான் புரியத் னதாடங்கியது. அவள் காதில் அணிந்தது 
ைகரக்குனழக் காதணி. புதிய ைண்சினலயில் நினனவினன இறக்கி 
நடத்தப்பட்ட வழிபாட்டுச்சடங்கு னபாற்சுனவக்கானது. அனத 

உணர்ந்த கணத்தில் கபிலரின் மைனலல்லாம் வியர்த்துப் 
னபாங்கியது. கண்களில் நீர்னபருக, கூட்டத்னத விலக்கிச் சடசடனவன 
உள்மள நுனழந்தார். னபண்கள் ைட்டுமை ஆடும் களத்தில் கபிலர் ஏன் 
உள்மள நுனழகிறார் என்று ைற்றவர்கள் சிந்தித்து முடிக்கும் முன் 
கூத்துக்களத்தின் முன்னினலனய அனடந்தார்.  
 

ைகரக்குனழ இருகாதுைடல்களிலும் னதாங்க 
ஆடிக்னகாண்டிருந்தவளின் முகத்னதப் பார்த்தார். 
குலனவனயாலியினூமட அவள் கண்கனள இறுக மூடியிருந்தாள். 
தானும் கண்மூடினார் கபிலர். அவரின் கண்களிலிருந்து நீர் 
னபாங்கிவந்தது. ைண்டியிட்டு அவளின் காலினனத் னதாட்டு 
வணங்கினார் கபிலர். 
 

அைர்ந்திருந்த பாரி எழுந்து மவகைாகக் கூட்டத்துக்குள் நுனழந்தான். 



உயிர்துறக்கும் னபாழுது தனது ைடியில் கிடந்த னபாற்சுனவயின் 
காலடினயத் னதாட்டு வணங்கிய கபிலர் அவ்விடம் விட்டு 
எழமுடியாைல் அப்படிமய கிடந்தார். பாரி அவனரக் னகபிடித்துத் 
தூக்கினான்.  
 

துணங்னக ஆட்டம் ைீண்டும் னதாடங்கியது. முழவுகள் 
ஒலினயழுப்பத் னதாடங்கின. னபண்கள் சுழன்றாடினர். கபிலனர 
அனழத்துவந்து நீலனின் அருகில் அைரனவத்தான் பாரி. 
உணர்ச்சியின் னகாந்தளிப்பில் இருந்தார் கபிலர். துணங்னக ஆட்டம் 

உணர்வுநினலனயக் கூட்டிக்னகாண்மடயிருந்தது. கூட்டத்திலிருந்த 
சங்கனவ, தந்னதனயத்மதடி அருகில் வந்தாள். பாரி அவனளத் தூக்கி, 
தனக்கும் கபிலருக்கும் நடுவில் உட்காரனவத்துக்னகாண்டான். 
கபிலரின் னககள் சங்கனவயின் தனலனயக் மகாதிவிட்டன. அவள் 
இடப்புறைாகத் திரும்பி கபிலனரப் பார்த்துப் புன்முறுவமலாடு 

அவரின் தாடினயச் சட்னடன வருடிவிட்டபடி கூத்துக்களத்னதப் 
பார்த்துத் திரும்பிவிட்டாள். 
 

நீண்டமநரைாக உணர்ச்சிக் னகாந்தளிப்பிலிருந்த கபிலரின் முகம் 
சற்மற ைாறத் னதாடங்கியது. சங்கனவயின் சிறுகுறும்பு அவரின் 
ைனநினலனய ைாற்றத் தனலப்பட்டது. சினைாந்தர்கள் ஆடும் 
மபார்த்துணங்னக இறுதிக்கட்டத்னத எட்டிக்னகாண்டிருந்தது. 
கபிலருக்கு வாரிக்னகயனின் நினனவு வந்தது. அவனர கூத்து 
னதாடங்கியதிலிருந்து பார்க்க வில்னலமய என்று சிந்தித்தபடி 
பாரியிடம் மகட்டார், “வாரிக்னகயன் எங்மக?” 

 

“இன்னும் சிறிதுமநரத்தில் வந்துவிடுவார்.” 

 

“னபாழுது நள்ளிரனவ னநருங்கப்மபாகிறது. பறம்புநாமட 
இங்கிருக்னகயில் அவர் ைட்டும் எங்மக மபாயுள்ளார்?” 

 

“அவருடன் முதுமவலனும் மசர்ந்து மபாயுள்ளார்” என்றான் பாரி.  
 

எங்கு என்று ைட்டும் னசால்லாைல் னவளிவந்துனகாண்டிருந்தன 
பாரியின் னசாற்கள். வழக்கைாக அனதப் புரிந்துனகாள்பவர்தான் 
கபிலர். ஆனால் இன்னறய உணர்வுநினலயில் னசாற்களின் 
துல்லியத்தின் ைீது பயணிக்கும் நினலயில் அவர் இல்னல. 



“வாரிக்னகயன் எங்குதான் மபாயுள்ளார் பாரி?” எனக் மகட்டார். 
 

பாரி னசான்னான், “நான்காண்டுக்கு ஒருமுனற ஒளிவாள் 
இறங்குைல்லவா, ஆதிைனலயின் னபருங்கடவு. அங்மக மபாயுள்ளார்.” 

 

‘அங்கு எதற்கு?’ எனச் சிந்தித்தபடிமய மகட்டார், “இதுமபால 
அங்மகதும் கூத்து நடக்கிறதா?” 

 

“மதக்கனும் இரவாதனும் னபாற்சுனவயும் நினலனகாள்ளமவண்டிய 
இடம் இதுதான். ஆனால் தினசமவழர் நினலனகாள்ள மவண்டிய 
இடம் அதுதாமன. அதனால்தான் தினசமவழர் பயன்படுத்திய 
நாழினகக்மகாலினன எடுத்துக்னகாண்டு அங்கு மபாயுள்ளனர் 

வாரிக்னகயனும் முதுமவலனும்.” 

 

உனறந்த உணர்வு ைீண்டும் னவடித்து மைனலழுவது மபால இருந்தது. 
சங்கனவனயக் கடந்து பாரியின் மதாள்மநாக்கிப் மபானது கபிலரின் 
னக.  
 

அக்னகனய இறுகப்பிடித்த பாரி னசான்னான், “அறங்காக்கும் 
னதய்வங்கள் எைது நிலத்னத ஆளட்டும். எம் ைக்கனள ஆளட்டும். 
எம்னை ஆளட்டும்.” 

 

னசால்லிமுடிக்கும் னபாழுது முழவின் ஒலிமயாடு ைீண்டும் 
குலனவனயாலி இனணந்தது. அனனத்துப் னபண்களும் 
னபருங்குலனவனய னவளிப்படுத்தியபடி துணங்னக ஆட்டத்னத 

முடிவுக்குக் னகாண்டுவந்தனர். 
 

கள்ளும் ஊனும் மசர பாணர்கூத்து னதாடங்கும் மநரம் னநருங்கியது. 
உணர்வால் இறுக்கப்பட்டிருந்த கபிலர் ைீண்டுவர முடியாைல் 
திணறிக்னகாண்டிருந்தார். கூத்தர்களும் பாணர்களும் களம்புக 
ஆயத்தைாயினர். 
 

முழவினன னவளிமயற்றிவிட்டு ைற்ற இனசக்கருவிகனள 
உள்னளடுத்து வரத் னதாடங்கினர். கஞ்சத்தாலான குமுழுவம், 

கருங்காலியாலான இடக்னக, னசங்காலியாலான சல்லியம், 

மவம்பாலான ைத்தளம் ஆகியவற்னறக்னகாண்டு இனசவாணர்கள் 
கூத்துக்களத்னதச் சுற்றி வட்டைிட்டு நின்றனர். 



 

எண்ணற்ற பாணர் குழுக்கள் வந்து மசர்ந்துள்ளன. துணங்னகக்கூத்து 

முடிவதற்காகத்தான் அனனவரும் காத்திருந்தனர். இப்னபாழுது 
களம்புகுந்தனர். னசம்மைழிப் பாணர் கூட்டத்தின் னபயர் னசால்லி 
உரக்கக் கத்தினான் நீலன். நீலனின் குரல் மகட்ட கணம் கூத்துக்களம் 
னைாத்தமும் அனைதியனடந்தது. என்ன னசால்லப்மபாகிறான் நீலன் 
என்பனத அறிய அனனவரும் ஆவமலாடு அவனனப் பார்த்தனர். 
கூட்டத்துக்குள் இருந்த ையிலா குழந்னதமயாடு ைீண்டும் முன்னால் 
வந்து எட்டிப்பார்த்தாள். அனனவரின் பார்னவயும் நீலனின் ைீது 
இருந்தது. அவன் திரும்பி கபிலனரப் பார்த்தான். கலங்கி உனறந்த 
முகம் அப்படிமய இருந்தது.  
 

ஒரு கணத்தில் இம்முகத்னத ைலரச்னசய்ய என்னால் முடியும் 
என்பது மபால் இருந்தது அவனது பார்னவ. கபிலரிடைிருந்து 
பார்னவனய விலக்கி பாணனனப் பார்த்துச் னசான்னான், “பனனயன் 
ைகமன பாடனலப் பாடுங்கள்”  

 

னசால்லிய கணம் கூட்டத்தின் மபனராலி விண்னண முட்டியது. 
கபிலரின் முகம் ைறுகணமை ைாறத் னதாடங்கியது. தான் பறம்புக்குள் 
நுனழய மவட்டுவன் பானறயில் கால்னவத்த முதல்நாள் நீலன் 



னசான்னான், “முழுநிலவு நாளில் பனனயன் ைகமன பாடனலப் 
பாடினால் பறம்பு நாமட எழுந்து ஆடும்.” 

 

நீலன் அன்று னசான்ன னசாற்கள் நினனவுக்குள்ளிருந்து மைனலழுந்து 
வந்தது. குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய னதாண்டகச் சிறுபனறனயத் தனது 
இடுப்பில் கட்டியிருந்த முதுபாணன். கூத்துக்களத்னத வட்டைடித்தபடி 
உள்மள நுனழந்தான். முழுநிலவு னபாழிந்து னகாண்டிருந்தது. 
கூட்டத்தின் ஆரவாரம் னபருகத் னதாடங்கியது. பாணர்கள் 

எல்மலாரும் இனசயாலும் குரலாலும் இனணயத் னதாடங்கினர். 
பாடல் னதாடங்கிய கணத்தில் பறம்மப எழுந்து ஆடத் னதாடங்கியது. 
 

பனனயன் ைகமன பனனயன் ைகமன  

பல்லுயிர் ஓம்பும் பாரி மவமள 

தினனயின் அளமவ பிறவுயிர் வாடினும் 

துடித்துக் காக்கும் னதால்குடி மவந்மத – நின் 

 

பறம்பு நிலமும் படர்ந்த காடும்  

தவழும் காற்றும் தழலும் வானும் 

அண்டுவார் தம்னை அனணக்கும் தாய்ைடி 

அளவிலா அன்னபப் னபாழியும் னதால்குடி  

 

பனனயன் ைகமன பனனயன் ைகமன  

பல்லுயிர் ஓம்பும் பாரி மவமள 

தினனயின் அளமவ பிறவுயிர் வாடினும் 

துடித்துக் காக்கும் னதால்குடி மவந்மத – உனக்கு 

 

மகாலு ைில்னல குனடயு ைில்னல 

னகாடியு ைில்னல முரசு ைில்னல  

நிகர்பனக யில்னல பழியு ைில்னல 

நின்னன னவல்மவார் யாருைில்னல 

 

பனனயன் ைகமன பனனயன் ைகமன  

பல்லுயிர் ஓம்பும் பாரி மவமள 

தினனயின் அளமவ பிறவுயிர் வாடினும் 

துடித்துக் காக்கும் னதால்குடி மவந்மத – நீ 

 

அழிக்கும் னசந்நாய்க்கு ஆளி யாவாய் 



அழியாப் பனகனய ஏற்ற எதிரிகள் 

சூது னசய்யினும் சூழ்ந்து தாக்கினும் 

ஏது ைற்றவராய் இழந்மத னசல்வர்  

 

பனனயன் ைகமன பனனயன் ைகமன  

பல்லுயிர் ஓம்பும் பாரி மவமள 

தினனயின் அளமவ பிறவுயிர் வாடினும் 

துடித்துக் காக்கும் னதால்குடி மவந்மத – நீ 

 

னவனயக் கழிமுக னவப்பூர் எரித்தாய் 

தினரயர் குலத்னதத் தீதின்றி ைீட்டாய் 

எழுவனாற்றில் இறங்கிய பனடனய 

எளிய பூச்சியால் அழித்மத ஒழித்தாய் 

 

சிறுகாது முயலின் குருதி மதாய்த்து 

னபருமவந்தர்கனள நடுக்குறச் னசய்தாய். 
மவளிர் குலத்தின் பாழினயக் காத்தாய்  

மசரனன னவன்று குதினரகள் மசர்த்தாய் 

 

பனனயன் ைகமன பனனயன் ைகமன  

பல்லுயிர் ஓம்பும் பாரி மவமள 

தினனயின் அளமவ பிறவுயிர் வாடினும் 

துடித்துக் காக்கும் னதால்குடி மவந்மத – நீ 

 

நீயாய்ப் பிறர்மைல் னநல்முனனயும் வசீாய் 

எல்னல கடந்தவர் ஏறி வந்திடின் 

னகாற்றனவக் களத்தில் வஞ்சினம் உனரப்பாய் 

னசருக்களம் னவன்று னசங்குருதி குளிப்பாய்  

 

மவந்தர் பனடனய னவல்வா னயன்மற 

கருங்கிளி நிைித்தம் கழறிய பின்னரும் 

மபாரினன னவறுத்தாய்; னபாறுனை காத்தாய் 

நீலனன ைீட்கமவ னநடும்பனட ஒறுத்தாய் 

 

பனனயன் ைகமன பனனயன் ைகமன  

பல்லுயிர் ஓம்பும் பாரி மவமள 

தினனயின் அளமவ பிறவுயிர் வாடினும் 



துடித்துக் காக்கும் னதால்குடி மவந்மத – நீ 

 

முருகன் வள்ளி முடிச்சினலாரு கண்ணிநீ 

எவ்வி மசாைா இனணப்பினலாரு பின்னல்நீ 

சூலிமவள் தூதுனவ பின்னலின் னதாடர்ச்சிநீ 

மதக்கனும் பனழயனும் விட்டுச்னசன்ற வரீம்நீ 

 

பனனயன் ைகமன பனனயன் ைகமன  

பல்லுயிர் ஓம்பும் பாரி மவமள 

தினனயின் அளமவ பிறவுயிர் வாடினும் 

துடித்துக் காக்கும் னதால்குடி மவந்மத - எம் 

 

பாணர் வந்தால் பாடல் மகட்டும்  

கூத்தர் ஆடினால் குளிர்ைனம் னகாண்டும்  

இல்னல எனாது எல்லாம் வழங்கி  
பல்லுயிர் ஓம்பும் பாரி மவமள – நீ 

பனனமபால் வாழ்க பனனமபால் வாழ்க. 
 

முற்றும் 

 

சு.பவங்கவேசன்   

 



 

வவள்பாரி 

 


